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АНОТАЦІЯ У статті проаналізовано типи двигунів для транспортних засобів і виокремлено вентильно-індукторний тип 
двигуна, як той що має просту конструкцію, високу надійність та низьку ціну. Наведено принцип роботи вентильно-
індукторних двигунів (ВІД) та їхньої модифікації. Однак широке використання ВІД у транспортних засобах гальмується 
низьким питомим моментом та його великою пульсацією. Для збільшення питомого моменту запропоновано спарену 
намотку обмоток на сусідні стрижні П-подібних полюсів статора. Показано принцип формування обертальної сили та 
запропоновано оцінку ефективності використання електроенергії для її формування. У програмному середовищі COMSOL 
Multiphysics проаналізовано переваги і недоліки використання П-подібних полюсів із трапецеїдальним і прямокутним 
профілем, та обрано останній через забезпечення більшого моменту при однакових габаритах. Показано, що ширина 
стрижнів полюса з прямокутним профілем для забезпечення максимального моменту повинна становити близько третини 
від ширини основи полюса. Наведено типову форму струму обмотки полюса, що мінімізує пульсацію моменту. 
Обґрунтовано доцільність проектування спеціалізованого електроприводу для запропонованої топології ВІД та синтезу 
для нього закону керування, що забезпечує необхідне значення моменту з мінімальною пульсацією. Як результат проведених 
досліджень було зроблено висновки щодо можливості здешевлення технології ВІД при використанні модульної структури 
на основі П-подібних полюсів зі спареною намоткою обмоток на полюсах статора, за якої обмотки намотуються на 
стрижні одразу двох сусідніх полюсів, що дозволяє компактно розміщувати їх у вікні полюса без використання 
додаткового простору і відповідно забезпечує більшу щільність розташування полюсів. Моделювання процесу формування 
моменту в полюсах двигуна в програмному середовищі COMSOL Multiphysics засвідчило переваги використання полюсів з 
прямокутним профілем у порівнянні з полюсами трапецеїдального типу та підтвердило доцільність використання полюсів 
з шириною стрижнів, що складають близько третини ширини основи полюса. 
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун; П-подібні полюси; мінімізація пульсації моменту; регульований 
електропривод 
 

PRINCIPLE OF TORQUE FORMATION WITH REDUCED PULSATION IN 
SWITCHED RELUCTANCE MOTOR WITH U-SHAPED POLES 
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Department of Electronic Devices and Systems, Faculty of Electronics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, UKRAINE 
 

ABSTRACT In the paper the types of motors for vehicles and highlights the switched reluctance motor type as one that has a simple 
design, high reliability and low cost. The principle of operation of switched reluctance motors (SRM) and their modifications are given. 
However, the widespread use of SRM in vehicles is constrained by the low specific torque and its high ripple. To increase the specific 
torque, a paired winding of windings on adjacent rods of U-shaped stator poles is proposed. The principle of formation of rotational 
force is shown and the estimation of efficiency of use of the electric power for its formation is offered. The COMSOL Multiphysics 
software environment analyzes the advantages and disadvantages of using U-shaped poles with a trapezoidal and rectangular profile, 
and selected the latter because of the greater torque at the same dimensions. It is shown that the width of the pole rods with a 
rectangular profile to ensure maximum torque should be about a third of the width of the base of the pole. A typical form of current of 
the pole winding, which minimizes the pulsation of the moment, is analyzed. The expediency of designing a specialized electric drive for 
the proposed topology of SRM and synthesis for it of the control law, which provides the required value of the moment with minimal 
ripple, is substantiated. As usual, to ensure the constant moment generated by the pole in a certain sector it is necessary to form a 
current of near trapezoidal shape in the pole winding. As a result of the research, conclusions were made about the possibility of 
reducing the cost of SRM technology when using a modular structure based on U-shaped poles with paired winding at the stator poles, 
in which the windings are wound on the rod of two adjacent poles, which allows them to be placed compactly the use of additional space 
and, accordingly, provides a greater density of the poles. Modeling the process of forming the torque of the motor in the COMSOL 
Multiphysics software environment showed the advantages of using poles with a rectangular profile compared to trapezoidal poles and 
confirmed the feasibility of using poles with a rod width of about a third of the pole base width. 
Keywords:  switched reluctance motor; U-shaped poles; torque pulsation minimization; adjustable electric drive 
 

Вступ 
 
Впродовж останніх десятиліть відбувається 

поступовий перехід транспортних засобів на 

електричну тягу. При цьому, залежно від їхньої 
потужності, маневрових, тягових та експлуатаційних 
характеристик, обираються різні типи електричних 
двигунів. Для міського транспорту з потужністю сотні 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ISSN 2079-5459 (print) 
ISSN 2413-4295 (online) СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"

ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 3 (9) 3
© Є. В. ВЕРБИЦЬКИЙ, М. О. ЛУК’ЯНОВ, Ю. В. БОНДАРЕНКО, 2021



кіловат найчастіше використовуються двигуни 
постійного струму, що підключаються безпосередньо 
до електромережі живлення постійного струму 550–
600 В [1]. Проте останнім часом вони витісняються 
асинхронними двигунами, які, хоч і потребують ланки 
перетворення постійної напруги на змінну, але мають 
більшу надійність та кращу керованість у динамічних 
режимах [1,2]. В електромобілях, що мають 
потужність десятки кіловат, частіше 
використовуються двигуни на постійних магнітах і 
лише в деяких випадках, для покращення динамічних 
характеристик – асинхронні двигуни. У 
малопотужних транспортних засобах – 
електровелосипедах, електросамокатах, моноколесах 
– застосовуються виключно двигуни на постійних 
магнітах, які при всіх своїх перевагах, як то плавне 
регулювання частоти, невеликі маса та габарити, 
високий коефіцієнт корисної дії, висока 
перевантажувальна здатність, мають відносно 
складну конструкцію через велику кількість полюсів, 
менший питомий момент, що визначає посередні 
динамічні характеристики транспортних засобів на їх 
основі, та високу вартість, зумовлену використанням 
рідкоземельних металів у якості магнітів [3].  

Однією із модифікацій двигунів на постійних 
магнітах є вентильно-індукторні двигуни (ВІД), що 
мають простішу конструкцію, вищу надійність та 
виготовляються з використанням електротехнічної 
сталі або феромагнітних матеріалів і тому є значно 
дешевшими [1,4]. Через свої переваги ВІД 
розглядаються як альтернатива двигунам на 
постійних магнітах, однак їх широке використання у 
транспортних засобах стримується низьким питомим 
моментом та його великою пульсацією.  

У роботі [5] запропоновано нову конструкцію 
ВІД на основі П-подібних полюсів (рис. 1а). 
Проблему зменшення пульсації моменту ВІД 
досліджено в роботі [6] за допомогою спрощеної 
лінійної моделі двигуна і було вирішено шляхом 
вибору співвідношення пар полюсів П-подібної 
форми статора і ротора та формування струму 
спеціальної форми в обмотках статора. Отримані 
результати можуть бути основою для розрахунку 
параметрів двигуна та його структури, однак при 
цьому потрібно мати на увазі, що через спрощену 
модель ВІД момент двигуна матиме нижчі абсолютні 
значення та доволі високу пульсацію у порівнянні з 
теоретично можливими показниками. 
 

Мета роботи 
 
Досягти максимізації моменту ВІД, збільшення 

коефіцієнту використання енергії та мінімізації 
пульсації моменту двигуна. Забезпечити досягнення 
означеної мети планується завдяки вибору топології 
та форми полюсів статора, які дозволяють ефективно 
використовувати простір двигуна, а також завдяки 
застосуванню спеціальної форми струму обмоток 
полюсів. Для проведення досліджень пропонується 

нелінійна модель електромагнітних процесів в 
полюсах ВІД, реалізована в пакеті моделювання 
COMSOL Multiphysics [7]. 

 
Вибір топології полюсів статора 

 
У дослідженні [5] показано, що для мінімізації 

пульсації моменту двигуна з П-подібними полюсами 
при збереженні достатнього значення питомого 
моменту полюси потрібно розташовувати у такій 
пропорції: n полюсів на роторі та n + 1 полюс на 
статорі, де n – будь-яке ціле число більше за одиницю, 
n > 1 (рис. 1а). Проте, за такого співвідношення між 
кількістю полюсів статора і ротора, для розміщення 
обмотки на полюсах статора необхідно передбачити 
додатковий простір, що може бути здійснено за 
рахунок зменшення або радіусу ротора, або щільності 
розташування полюсів статора, що призводить до 
зниження питомого моменту. 

 

 
а) 

 
б) 
 

1s, 2s, .. – полюси статора, 1r, 2r .. – полюси ротора,  
1w, 2w .. – обмотки полюсів статора 

 
Рис. 1 – Топологія ВІД:  

а) ВІД на основі П-подібних полюсів; 
б) типова структура ВІД 
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Для запобігання зниженню питомого моменту 
пропонується використовувати спарену намотку 
обмоток на полюсах статора (рис. 2), за якої обмотки 
намотуються на стрижні одразу двох сусідніх 
полюсів, що дозволяє компактно розміщувати їх у 
вікні полюса без використання додаткового простору 
і відповідно забезпечує більшу щільність 
розташування полюсів. При цьому слід зауважити: 

- обмотка за спареної намотки створює 
магнітний потік одразу в двох полюсах, і це необхідно 
враховувати при розробці алгоритму керування; 

- спарені П-подібні полюси магнітно ізольовані 
між собою, тому розподіл магнітного потоку між 
ними відрізняється від розподілу потоку у полюсі ВІД 
з типовою конструкцією. 

 
 

 
 

1s, 2s, .. – полюси статора, 1r, 2r, .. – полюси ротора,  
1-2w, 2-3w .. – спарені обмотки полюсів статора 

 
Рис. 2 – Топологія ВІД зі щільним розміщенням  

полюсів статора 
 

У запропонованої топології ВІД, що зображена 
на рис. 2, у порівнянні з класичною топологією ВІД, 
зображеною на рис. 1 б, полюси статора і ротора 
мають модульну структуру і можуть виготовлятись 
окремо за дешевшою технологією. 

При цьому, загалом тяговий момент 
запропонованої конструкції та його пульсація є 
такими ж як і у класичного ВІД. Тому, для збільшення 
моменту та зменшення його пульсації є доцільним: 
аналіз форми полюсів, що забезпечують найбільше 
значення моменту та регулювання форми струму 
обмоток статора. Проаналізуємо вказані способи 
підвищення моменту. 
 

Вибір профілю полюсів ВІД 
 

Як було зазначено, основним недоліком ВІД є 

доволі низький питомий момент та його значна 
пульсація, зумовлені постійним зміщенням позицій 
полюсів статора і ротора і відповідно постійною 
зміною його моменту.  

Для збільшення магнітного моменту та 
мінімізації його пульсації проаналізуємо фактори, що 
впливають на ці параметри.  

Для спрощення аналізу розглянемо систему, що 
складається з трьох П-подібних полюсів – двох 
полюсів ротора 1r і 2r та одного полюса статора 1s з 
обмоткою 1w (рис. 3), що відповідає сектору базової 
топології ВІД, зображеної на рис. 1а. Процеси, що 
протікають в модифікованій топології, зображеній на 
рис. 2, є дещо складнішими, однак в основному 
подібні до зображеної на рис. 3 моделі. 

 

 
 

Рис. 3 – Система з трьох П-подібних полюсів – двох 
полюсів ротора 1r і 2r та одного полюса статора 1s 

з обмоткою 1w 
 
Градієнтом кольору на рис. 3 показано розподіл 

значення індукції B у полюсах. Як видно з рисунку, в 
полюсі статора індукується магнітний потік, який 
розподіляється між двома полюсами ротора. Частина 
магнітного потоку, що замикається через полюс 
ротора 1r, продукує силу Fac, компонента якої Fac_х 
створює обертальний момент, напрям вектору якого 
збігається з напрямом швидкості υ. При цьому 
частина магнітного потоку, що замикається через 
полюс 2r, створює протилежно направлену гальмівну 
силу Fbr_x. Втім за даного взаємного розташування 
полюсів Fac_х > Fbr_x, значення яких обернено-
пропорційні відстані мж полюсами, тому ротор 
обертається в потрібному напрямку. Компоненти сил 
Fac_у і Fbr_y притягують полюси статора і ротора один 
до одного та не виконують корисної роботи. 

У даному випадку електромагнітний момент 
ВІД M є добутком сумарної обертальної сили Frot та 
радіусу ротора R: 

 
.rotM F R=                                (1) 

 
Сила Frot є різницею сил Fac_х і Fbr_x: 
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_ _( ),rot ac x br xF F F= −   (2) 

і є набагато меншою, ніж теоретично можлива сила F, 
що визначається магнітною індукцією B та площею 
поперечного перерізу полюса Sg [8]: 

2

0

,
2
gS B

F
μ

=   (3) 

де μ0 – магнітна константа. 
При цьому можна ввести коефіцієнт 

використання електромагнітної енергії ВІД η: 

_ _ .ac x br xrot
F FF

F F

−
= =η    (4) 

З формули (4) стає очевидним, що показник η є 
невисоким, чим і пояснюється низький питомий 
момент у ВІД. До того ж слід зазначити, що реальний 
коефіцієнт використання η є ще меншим, оскільки 
при його визначенні за формулою (4) не враховані 
наступні явища: потік розсіювання, утворюваний у 
полюсі статора, насичення магнітопроводу та втрати 
енергії в обмотці полюса. Окрім цього коефіцієнт η 
залежить від взаємного положення полюсів, що 
визначається параметром xp, η=f(xp), тому при 
постійному струмі обмоток полюса статора для 
певних значень xp ефективність використання 
електроенергії має критично малі значення, що 
зумовлює значну пульсацію моменту двигуна та 
низьку ефективність використання електроенергії.   

Одним зі шляхів підвищення моменту та 
зменшення пульсації є оптимізація форми полюсів, що 
пропонується в ряді досліджень [9,10]. 
Альтернативою цьому є формування струму в 
обмотках статора за спеціальним законом [11,12]. 
Далі досліджено реалізацію цих двох підходів. 

При використанні полюсів з прямокутним 
профілем спостерігається значна нерівномірність 
розподілу магнітного потоку та зменшення моменту 
ВІД через високу концентрацію поля на кромках 
полюсів, як показано на рис. 4, що зумовлює 
насичення матеріалу полюса в цих ділянках і, як 
наслідок, зменшення моменту та коефіцієнта 
використання енергії η. Додаткове зменшення 
коефіцієнту η відбувається, якщо відстань між 
полюсами хp (рис. 3) не перевищує ширини полюса d, 
оскільки в цьому випадку компонента сили вздовж осі 
х, Fx, яка виконує корисну роботу, є значно меншою 
компоненти Fy (Fx << Fy). 

Для усунення цього недоліку в ряді досліджень 
для топології ВІД (рис. 1 б) пропонується 
використовувати більш складну форму полюсу, як 
правило, трапецеїдальну з розширеним профілем 
(рис. 5 а). Така форма полюсу дійсно дозволяє 
розвинути значний момент на більшій ділянці сектору 
обертання за рахунок збільшення індуктивності 

системи «полюс статора – полюс ротора», однак вона 
має такі недоліки: зменшення коефіцієнта 
використання енергії η на ділянках перетину полюсів, 
зумовлене значним зростанням компоненти сили Fy у 
порівнянні з компонентою Fx, (Fx << Fy), а також 
насичення матеріалу полюсів на кромках (рис. 4). 

Рис. 4 – Ілюстрація концентрації поля на кромках 
полюсів з прямокутним профілем 

Для пропонованої структури ВІД, яка 
складається з П-подібних полюсів, такий підхід має 
додатковий недолік, пов’язаний з істотним 
зростанням потоку розсіювання поля статора через 
значне зменшення відстані між стрижнями полюсів на 
ділянках розширення полюса, що унеможливлює 
використання такої форми полюса. Тому доцільним 
представляється також аналіз трапецеїдального 
полюса зі звуженим профілем, зображеного на 
рис. 5б. 

Грані полюса найбільш раціонально формувати 
під кутом 45° розміром у половину ширини полюса 
d/2. Тоді щільність індукції на грані полюса буде 
майже однаковою, оскільки грані двох полюсів 
утворюють еквідистантні поверхні. Проте слід 
звернути увагу, що при використанні полюсу 
трапецеїдального типу зі звуженим профілем 
збільшується ефективна ширина зазору. Отже вибір 
форми полюса, який забезпечує найбільші значення 
коефіцієнта η та моменту, а також дозволяє 
мінімізувати пульсацію, доцільно здійснювати з 
використанням математичної моделі полюсів статора 
і ротора ВІД, створеної у середовищі Comsol 
Multiphysics.  

Аналіз форми полюсів в Comsol Multiphysics 

Програмне середовище моделювання Comsol 
Multiphysics використано для аналізу розподілу 
індукції в осерді і формування обертальної сили. При 
цьому сумарна сила F, що може формуватися в 
полюсі статора, розраховується на основі формули 
(3). Оскільки в осерді індукція B є функцією трьох 
просторових координат, B = f(x,y,z), формула (3) 
перетвориться наступним чином: 
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,
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S

B x y z dxdy

F =


μ
               (5) 

 
де S – поверхня рівня при z = z0, що перетинає 

полюс статора в площині найбільшої щільності 
індукції, як показано на рис. 6. 

 

B

Fx << Fy

 
а) 

d/2

B

Fx ≈ Fy

xe

 
б) 

Рис. 5 – Профілі полюсів:  
а) полюс трапецеїдального типу з розширеним 

профілем;  
б) полюс трапецеїдального типу зі звуженим 

профілем 
 

 
Рис. 6 – Ілюстрація до вибору поверхні 

 інтегрування індукції 

Спочатку проаналізуємо залежність 
коефіцієнта використання η і обертальної сили Frot від 
ширини стрижнів d П-подібних полюсів та їх 
взаємного зміщення xp (рис. 6). Для цього введемо 
нормований параметр зміщення x*: 

 

 * ,
px

x
l

=                                    (6) 

 

 де l – довжина основи полюса. При цьому 
залежності η(x*) і Frot(x*) отримано для інтервалу x* Є 
[0;0.5), для якого обертальна сила Frot направлена в 
потрібному напрямку, та ширини стрижня полюса d = 
2l/15, 4l/15, 5l/15, 6l/15, l = 15 мм, товщина полюса w 
= 1 мм, висота стрижня h1 = 15 мм, ширина основи 
полюса h2 = 4.5 мм. Залежності η(x*) і Frot(x*) при 
постійному струмі обмотки полюса статора наведено 
на рис. 7. 

З рис. 7а видно, що поступове збільшення 
ширини стрижня d спочатку дає позитивний ефект і 
абсолютне значення сили Frot зростає з інтервалом по 
координаті х*, Δx*, де обертальна сила не менш ніж 70 
% від її максимального значення. Однак при 
перевищенні значення третини довжини основи 
полюса l, d = 5 мм, подальше збільшення параметра d 
хоча і призводить до збільшення параметра Δx*, однак 
абсолютні значення обертальної сили та ефективності 
починають суттєво знижуватись. Тому при 
використанні полюсів прямокутної форми зона 
ефективного керування Δx* є невисокою і не 
перевищує 20 % від довжини полюса l. Подальше 
збільшення зони керування Δx* є можливим при 
суттєвому зменшенні коефіцієнта використання 
енергії. 
 

 
Рис. 7 – Залежності: а) η(x*);  

б) Frot(x*) для полюсів з прямим профілем 
 
На рис. 8 показане порівняння формування 

обертальної сили Frot та ефективності використання 
енергії η полюса з прямокутним профілем (крива 1), 
полюса трапецеїдального типу з розширеним 
профілем (крива 2) та полюса трапецеїдального типу 
зі звуженим профілем (крива 3). 
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Рис. 8 – Порівняння залежностей: а) η(x*); б) Frot(x*) 
полюсів з прямокутним профілем (крива 1), полюса 
трапецеїдального типу з розширеним профілем 
(крива 2) та полюса трапецеїдального типу зі 

звуженим профілем (крива 3) 
 

Аналізуючи рис. 8, можна зробити висновок, 
що для запропонованої конструкції двигуна доцільно 
використовувати полюси з прямокутним профілем, 
оскільки вони забезпечують найбільшу обертальну 
силу та коефіцієнт використання енергії. При цьому 
слід зазначити, що зниження обертальної сили 
полюса трапецеїдального типу зі звуженим профілем 
пов’язане зі збільшенням ефективної ширини 
повітряного зазору, а полюса трапецеїдального типу з 
розширеним профілем – зі збільшенням потоку 
розсіювання. 

Для збільшення коефіцієнта використання 
електроенергії і зменшення пульсації моменту 
доцільно регулювати значення обертальної сили Frot, 
змінюючи за спеціальним законом струм обмотки. 
Оскільки значення індукції В є пропорційним струму 
обмотки, сила Frot є пропорційною квадрату значення 
струму i, В ~ i2, формула (3). Тому для забезпечення 
постійного моменту, створюваного полюсом у 
певному секторі Δx, необхідно формувати в обмотці 
полюса струм типової форми, зображений на рис. 9.  

 
Рис. 9 – Струм полюса статора, що забезпечує  

постійне значення обертальної сили Frot 

 
Форма струму, зображена на рис. 9, 

складається з ділянок наростання і спадання фронту 
імпульсу tf1 і tf2 відповідно, наявність яких зумовлена 

тим, що полюс статора є індуктивним навантаженням, 
та пологої ділянки струму, з максимальними 
значеннями на межах сектора керування, що 
забезпечує формування необхідного моменту та 
зменшує обсяг втрат в осерді та обмотках полюса. 

Зважаючи на специфічну форму струму 
обмотки полюса, для зменшення пульсації моменту та 
збільшення коефіцієнту використання енергії також 
необхідно спроектувати спеціалізований 
електропривод для пропонованої топології ВІД та 
синтезувати для нього закон керування. 
 

Висновки 
 
Для здешевлення технології вентильно-

індукторних двигунів пропонується використовувати 
модульну структуру ВІД на основі П-подібних 
полюсів зі спареною намоткою обмоток на полюсах 
статора, за якої обмотки намотуються на стрижні 
одразу двох сусідніх полюсів, що дозволяє компактно 
розміщувати їх у вікні полюса без використання 
додаткового простору і відповідно забезпечує більшу 
щільність розташування полюсів. 

Моделювання процесу формування моменту в 
полюсах двигуна в програмному середовищі  
COMSOL Multiphysics засвідчило переваги 
використання полюсів з прямокутним профілем у 
порівнянні з полюсами трапецеїдального типу та 
підтвердило доцільність використання полюсів з 
шириною стрижнів, що складають близько третини 
ширини основи полюса. 

Для забезпечення необхідної форми струму 
обмотки полюса, що дозволяє зменшити пульсації 
моменту та збільшити коефіцієнт використання 
енергії, необхідно спроектувати спеціалізований 
електропривод для пропонованої топології ВІД та 
синтезувати для нього закон керування. 
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АННОТАЦИЯ В статье проанализированы типы двигателей для транспортных средств и выделен вентильно-
индукторный тип двигателя, как тот, что имеет простую конструкцию, высокую надежность и низкую цену. Приведены 
принцип работы вентильно-индукторных двигателей (ВИД) и их модификации. Широкое использование ВИД в 
транспортных средствах тормозится низким удельным моментом и его большой пульсацией. Для увеличения удельного 
момента предложено спаренную намотку обмоток на соседние стержни П-образных полюсов статора. Показано принцип 
формирования вращательной силы и предложено оценку эффективности использования электроэнергии для ее 
формирования. В программной среде COMSOL Multiphysics проанализированы преимущества и недостатки использования 
П-образных полюсов с трапецеидальным и прямоугольным профилем, и выбран последний тип полюса благодаря 
обеспечению большего момента при одинаковых габаритах. Показано, что ширина стержней полюса с прямоугольным 
профилем для обеспечения максимального момента должна быть около трети от ширины основания полюса. Приведена 
типовая форма тока обмотки полюса, что минимизирует пульсацию момента. Обоснована целесообразность 
проектирования специализированного электропривода для предложенной топологии ВИД и синтеза для него закона 
управления, обеспечивает требуемое значение момента с минимальной пульсацией. В результате проведенных 
исследований были сделаны выводы о возможности удешевления технологии ВИД, при использовании модульной 
структуры на основе П-образных полюсов со спаренной намоткой обмоток на полюсах статора, при которой обмотки 
наматываются на стержни сразу двух соседних полюсов, что позволяет компактно размещать их в окне полюса без 
использования дополнительного пространства и соответственно обеспечивает большую плотность расположения 
полюсов. Моделирование процесса формирования момента в полюсах двигателя в программной среде COMSOL Multiphysics 
показало преимущества использования полюсов с прямоугольным профилем по сравнению с полюсами трапецеидального 
типа и подтвердило целесообразность использования полюсов с шириной стержней, составляющих около трети ширины 
основания полюса. 
Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель; П-подобные полюса; минимизация пульсации момента; 
регулированный електропривод 
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ALLOCATION OF STEADY-STATE AREAS OF TOTAL ELECTRICAL LOAD 
SCHEDULES OF 10/0.4 KV TRANSFORMER SUBSTATIONS LOCATED IN 

RESIDENTIAL AREAS 

O. DOVGALYUK1*, I. SHCHERBAK2, Y. KOVALOVA2, V. KOROBKA2  

1 National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, UKRAINE 
2 O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, UKRAINE 
*e-mail: Dovgalyuk_O@khpi.edu.ua

ABSTRACT Improving the efficiency of regulating the parameters of distribution network modes is an actual task for the energy 
sector, requiring a detailed analysis of the nature of the total electrical load graphs of 10/0.4 kV transformer substations. The 
complexity of the problem in consideration is due to the fact that the load variation of transformer substations 10/0.4 kV in 
residential areas occurs randomly, due to the significant number, wide range and probabilistic nature of the operating modes of 
connected consumers, and the lack of deterministic links between consumers of electricity. The investigated function of total load of 
transformer substations 10/0.4 kV on a daily interval is non-stationary, in this connection there was a necessity of allocation of 
stationarity areas for adjusting the process of regulation of parameters of electrical network modes. In order to solve this problem, 
total load graphs for 10/0.4 kV transformer substations located in a residential area were constructed based on experimental 
measurements of active and reactive loads. The use of these dependencies made it possible to analyse the distribution law for the 
active and reactive power of the total load of 10/0.4 kV transformer substations, which change in time is stochastic characterised. 
The use of probabilistic-statistical modelling was justified to reliably describe the load variation process of 10/0.4 kV transformer 
substations. The hypothesis of a normal law distribution of the functions under consideration was confirmed and parametric tests 
were performed. Fisher's F-criterion was used to confirm the hypothesis of variance constancy, and Student's t-criterion was used to 
confirm the hypothesis of mathematical expectation constancy. Using the fact of constancy of dispersions and expectations of 
investigated mode parameters, autocorrelation coefficients of investigated random functions were determined and autocorrelation 
function graphs were plotted. In order to approximate the functions under investigation, the autocorrelation function coefficients 
were determined using the least-squares method, and an analysis of the attenuation of the autocorrelation function was carried out. 
The calculations carried out have highlighted the areas of stationarity on the total load curves of the 10/0.4 kV transformer 
substations. These stationarity plots can be used for further modelling of load graphs and the formation of control actions to adjust 
the load of consumer regulators in order to equalise the overall electrical load graph, as well as for voltage regulation facilities, 
which will contribute to the required modes of operation of the electricity distribution networks. 
Keywords: transformer substation; load graph; distribution law; parametric tests; mathematical expectation; dispersion; Pearson 
test; fisher's f-criterion; student's t-criterion; autocorrelation function 

ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНОК СТАЦІОНАРНОСТІ ГРАФІКІВ СУМАРНИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ 10/0,4 КВ, 

РОЗТАШОВАНИХ В СЕЛЬБИЩНИХ ЗОНАХ 

О. М. ДОВГАЛЮК1, І. Є. ЩЕРБАК2, Ю. В. КОВАЛЬОВА2, В. О. КОРОБКА2 

1 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, УКРАЇНА 
2 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків, УКРАЇНА  

АНОТАЦІЯ Підвищення ефективності регулювання параметрів режимів розподільних електричних мереж є актуальним 
завданням для енергетики, що вимагає детального аналізу характеру графіків сумарних електричних навантажень 
трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Складність даної проблеми обумовлена тим, що зміна навантаження 
трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ сельбищних зон відбувається випадковим чином, що обумовлено значною 
кількістю, широкою номенклатурою і імовірнісним характером режимів роботи підключених споживачів, а також 
відсутністю детермінованих зв'язків між споживачами електричної енергії. Досліджувана функція сумарного 
навантаження трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ на добовому інтервалі є нестаціонарною, в зв'язку з чим виникла 
необхідність виділення ділянок стаціонарності для коригування процесу регулювання параметрів режимів електричної 
мережі. Для вирішення цього завдання були побудовані сумарні графіки навантаження для трансформаторних підстанцій 
10/0,4 кВ, розташованих в сельбищній зоні, на підставі експериментальних вимірювань величини активного і реактивного 
навантаження. Використання побудованих залежностей дозволило виконати аналіз закону розподілу для активної і 
реактивної потужності сумарного навантаження трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, зміна яких у часі носить 
стохастичний характер. Для достовірного опису процесу зміни навантаження трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ 
було обґрунтовано застосування ймовірнісно-статистичного методу моделювання. Була підтверджена гіпотеза про 
нормальний закон розподілу досліджуваних функцій і виконані параметричні тести. Для підтвердження гіпотези про 
постійність дисперсій застосовувався F-критерій Фішера, а для підтвердження гіпотези про постійність математичного 
очікування – t-критерій Стьюдента. Використовуючи факт постійності дисперсій і математичних очікувань 
досліджуваних параметрів режиму, були визначені коефіцієнти автокореляції досліджуваних випадкових функцій і 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ISSN 2079-5459 (print) 
ISSN 2413-4295 (online) СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"

ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 3 (9) 11
© O. DOVGALYUK, I. SHCHERBAK, Y. KOVALOVA, V. KOROBKA, 2021



побудовані графіки автокореляційних функцій. З метою апроксимації досліджуваних функції були визначені коефіцієнти 
автокореляційних функцій, для чого використаний метод найменших квадратів, а також проведено аналіз на загасання 
автокореляційної функції. Проведені розрахунки дозволили виділити на сумарних графіках навантаження 
трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ ділянки стаціонарності. Дані ділянки стаціонарності можуть 
використовуватися для подальшого моделювання графіків навантаження і формування керуючих впливів для коректування 
навантаження споживачів-регуляторів з метою вирівнювання загального графіка електричного навантаження, а також 
для засобів регулювання напруги, що сприятиме забезпеченню необхідних режимів роботи розподільних електричних 
мереж. 
Ключові слова: трансформаторна підстанція; графік навантаження; закон розподілу; параметричні тести; 
математичне очікування; дисперсія; критерій Пірсона; F-критерій Фішера; t-критерій Стьюдента; автокореляційна 
функція 

 

Formulation of the problem 
 

The current trend in the energy sector is the active 
introduction of smart grid technologies, one component of 
which are systems for the automatic control of operating 
parameters in electrical networks. Over the last decades, 
there has been a significant increase in load density in 
residential areas as well as a strong change in consumer 
load patterns, leading to an increase in the unevenness of 
the total electrical load graphs of transformer substations 
(TS) in the urban electricity distribution networks. At the 
same time, the issues of ensuring the quality of electricity 
in accordance with current standards [1] become 
particularly relevant with the introduction of a liberalised 
electricity market in Ukraine. This leads to the need to 
improve the efficiency of the mode control process in 
electricity distribution networks. 

An analysis of the characteristics of changes in the 
parameters of the modes of operation of modern 
electricity distribution networks must be carried out to 
solve this problem, and the regularities of this process 
must be determined in order to improve the efficiency of 
their regulation. It should be noted that the main mode 
parameters (current, voltage, power) are random variables 
that can acquire unknown values in advance. At the same 
time on the graphs of electrical loads of transformer 
substations 10/0.4 kV, from which consumers of 
residential areas receive power supply, it is possible to 
allocate characteristic zones of the maximum, minimum 
and average power consumption. The pattern of changes 
in the level of electricity consumption during the day is 
associated with the rhythms of life. Knowledge of the 
patterns of the main parameters change of the mode 
allows you to perform control actions to optimise the 
operation of electrical networks. 

 
Analysis of publications  

 
Analysis of the graphs of the electrical load of the 

10/0.4 kV substation indicates that parametric 
autoregression models are used to determine the loads at 
the design stage [2]. This model is used to describe 
stationary and non-stationary time series. The 
disadvantage of this model is the lack of connection with 
the actual state of the object, respectively, its use for TS 
10/0.4 kV residential areas is not justified.  

Each 10/0.4 kV TS of the residential area must 
have its own statistical models of electricity consumption, 

reflecting the individual characteristics of the operation 
modes of connected consumers. Ergorical random 
processes are allocate from stationary random processes, 
in which the probabilistic characteristics determined by 
the ensemble and one implementation coincide. This 
indicates that one sufficiently long implementation 
contains information about the static properties of the 
whole random process [3]. The obtained mathematical 
model allows to estimate and forecast with rather high 
degree of consumption accuracy of electric energy on 
10/0,4 kV TS, and also character of this consumption. 
This model includes both the accumulated information on 
the nature of electricity consumption and the results of 
calculations, reflected numerically [4]. In [5] a research 
was carried out and a function of the voltage expectation 
change is given. An analysis of the impact of the 
probabilistic nature of electricity network loads on the 
value of electricity quality indicators has been carried out 
in [6]. 

The application of a controlled load that is 
connected to the active electrical distribution network is 
considered by the authors in [7] to solve the problem of 
taking into account the structure of the electrical network 
when determining the substation capacity. In addition, a 
considerable part of research is devoted to the calculation 
and analysis of the load capacity of power transformers 
with regard to their design and electromechanical 
characteristics [8], as well as the analysis of reliability and 
power quality for transformer substations in electricity 
distribution networks [9,10]. 

Also noteworthy are studies that focus on 
estimating the load of complex electrical networks based 
on transformer measurements and load forecasts [11,12], 
which take into account realistic conditions of stochastic 
load variation. In addition, the application of various 
methods for probabilistic load forecasting in electricity 
networks allows design and operational problems to be 
solved [13,14]. 

Thus, no full-fledged modelling of electricity load 
graphs and their analysis for improved regulation of 
electricity network parameters has been carried out. 

 
The purpose of the article  

 
Determine the stages of allocation of stationary areas 

on the graphs of the electrical load of 10/0.4 kV TS of 
residential areas. 
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Basic research materials  
 

Factors affecting the magnitude of the load are 
periodic and random. Periodic factors are due to natural 
cycles, technological features, mode of work and rest, 
lifestyle. During the year there is a decrease in load 
during the non-heating period and its increase in the 
winter months; during the week - decreasing the load on 
weekends; during the day - decreasing the load at night 
and increasing in the morning and evening hours. 
Random factors are caused by a number of stochastic 
factors, including load fluctuations associated with the 
simultaneous switching on and off of electrical receivers, 
the impact of changes in weather conditions, lighting, etc. 
[15].  

Accordingly, there are problems of research and 
calculation of the parameters of the regime in the range of 
their change, the calculation of the values that 
characterize their scatter. The basis for this is statistical 
material and methods of probability theory. 

The power consumed by the 10/0.4 kV TS is a 
continuous random variable [16]. Given that the argument 
of the random function is the time t, the graphs of 
electrical loads is the implementation of a random process 
of power change. Average Рav, root mean square 
(effective) Рev and maximum Рmax power refers to the 
probabilistic characteristics the graphs of electrical loads. 

The ratio between its ordinates at different times t1, 
t2 = t1 + τ is probabilistic. Probabilistic methods take into 
account the random nature of the process of electricity 
consumption, changes in equipment (operating mode, 
winding temperature, etc.). 

In the general case, the graphs of electrical loads 
are combinations of two components: a component that 
changes slowly due to the presence of morning and 
evening maxima, and a component that changes rapidly 
due to the presence of abrupt loads. Both of these 
components are usually statistically independent. Thus, 
such GEN are characterized by changes in their numerical 
characteristics during the day and are non-stationary 
processes.  

In a nonstationary random process in characteristic 
periods of time it is possible to determine areas of 
stationarity. It should be noted that the nature of the 
process depends on the accepted value Δt. The stochastic 
process can be stationary, quasi-stationary or piecewise-
stationary. 

The process of electricity consumption of major 
consumers 10/0.4 kV ТS, that is, their the graphs of 
electrical loads, can be represented by a set of time-
ordered random variables P(τ1), P(τ2), …, P(τn), where 
τi < τi+1. A research of the random process P*(ti) of 
changing the load of 10/0.4 kV TS was carried out, which 
is shown in Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1 – Realization of random load function of 10/0.4 kV TS and its mathematical expectation 
 

Combined probabilistic-deterministic models 
provide the best forecasting accuracy and adaptability to 
the power consumption process [17]. The actual load P(τi) 
is represented as a set of standardized graph (base 
component, deterministic trend) and the residual 
component. The additive model has been most widely 
used in the power industry [18]: 

 ( ) = ( ) + ( ), = 1,2,… , , (1)

where q(τi) – non-random (deterministic) component, 
which may include one or more of the following 
components: trending t(τi), seasonal s(τi) s and periodic 
p(τi); ε(τi) – random component, an integral part of the 
time series that remains after the selection of systematic 
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components. It reflects the influence of numerous random 
factors and is a random, irregular component. 

The stationary random process can be analyzed 
starting from any point in time, because it is in a state of 
probable equilibrium, ie the numerical characteristics of 
random variables P(τi) do not depend on time τi.  

We assume that the moments of measurement τi 
are equidistant from each other by the value of Δτ, ie for 
any і, takes place  

 = + ∆ . (2)

From model (1) it follows that at each moment τi 
the value of P(τi) is random, subject to some distribution 
that depends on the distribution of the random component 
ε(τi). 

The presence of a large number of electrical 
receivers in combination with the difference in the modes 
of their operation make it necessary to assess the 
stationarity of the load function.  

The first step in identifying areas of stationarity is 
to test the hypothesis of the distribution law. The 
estimation of the load distribution law was performed by 
analyzing a sample consisting of n independent 
observations on a random variable P(t). Next, the 
selection of the consistency criterion was performed 
(Pearson's consistency criterion was selected). 
Comparison of calculated and tabular values of χ2 and 
acceptance of the hypothesis of a normal distribution law 
with the level of significance α. The time series is 
stationary in the narrow sense if for each moment of time 
the random variables P(τi) have the same distribution 
laws. 

Conditions of stationarity of a random process 
[19]: 

1) consistency of mathematical expectation of the 
process: 

 ( ) = = ; (3)

2) constancy of process dispersion: 

 ( ) = = ; (4)

3) dependence of the correlation function on one 
argument, which is the difference between the arguments: 

 ( , + ) = ( ). (5)

The second step for the selection of stationary areas 
is to conduct parametric tests. The mathematical 
expectation and variance for model (1) at time τi are 
determined by expressions:  

 ( ( )) = ( ); 
 ( ( )) = ( ( )) + 0.179Р ∗. (6)

Using Fisher's F-test, we test the hypothesis of 
constancy of variances. If this hypothesis is accepted, then 
the hypothesis of constancy of mathematical expectation 
is tested (Student's t-test). If the hypothesis of constancy 
of mathematical expectation is accepted, then the 

hypothesis of stationarity (in a broad sense) of the time 
series is accepted. 

The time series is divided into two levels 
according to the number of values of the part, each of 
which is considered as some independent sample 
population with a normal distribution. If the time series 
tends to trend, then the averages calculated for each 
population should differ significantly. If the difference is 
insignificant, random, then the time series has no 
tendency. Thus, the test for the presence of a non-random 
component in the time series under study is to test the 
hypothesis of equality of the average of two normally 
distributed populations. Let the first part of P(I) contain nI 
observations  ( ), = 1,2,… , , and the other part – P(II) contains nII 
observations ( ), = + 1, … , + . 

For each part of the time series, calculate the 
sample mean ̅ , ̅ : 

 ̅ = 1 ∙ = ( )  

 

(7)

where i=I, II (the first and second parts of the time series, 
accordingly). 

Selective variances , : = 1− 1 ∙ ( − ̅ ) ; 
 

(8)

 = 1− 1 ∙ ( − ̅ ) . (9)

In order to confirm that the variances of both parts 
of the series are the same, we use Fisher's F-test: 

 = ( , )( , ) , (10)

where ,  – variance estimates calculated by the 
first  and second  parts of the time series. If the 
inequality does not hold: 

 ; ; ≤ ≤ ; ;  (11)

then the hypothesis of constancy of variances is rejected 
with the level of significance α and it is necessary to 
accept the hypothesis of the non-random component 
presence of the time series, due to the fact that this 
component may affect other characteristics of the time 
series: variances, autocorrelation coefficients, etc.  

If > , then the hypothesis is accepted as an 
alternative hypothesis: 

 : >  (12)

in this case, the critical area is the interval кр,∞ , where 
the point кр is determined by the condition: 
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 > кр = , (13)

where α – the probability of the first kind error.  
If the value of  does not fall into the critical area, 

then the null hypothesis is accepted: 

 :	 = . (14)

If the hypothesis about the constancy of variances 
is accepted with the significance level α then the 
hypothesis about the constancy of the mean value of the 
time series is tested. 

Lets formulate two statistical hypotheses: 

 : ( ( )) = , (15)

 : ( ( )) ≠ . (16)

Calculate the value of Student's t-test: 

 = ̅ − ̅( − 1) +	( − 1) × 

 × ∙ ( + − 2)+ . (17)

If the inequality holds: 

 < (1 − , + − 2), (18)

then the hypothesis of the constancy of the mathematical 
expectation is accepted with the level of significance α.  

If the actual values of the Student's coefficients do 
not exceed the critical values in the selected areas of 
stationarity, this indicates the heteroskedasticity of the 
distribution residuals of the random variable. Thus, the 
hypothesis of the constancy of the mathematical 
expectation is accepted. 

Acceptance of hypotheses about equality of 
variances and equality of mathematical expectations 
allows to accept a hypothesis about absence of a trend 
component in the given time series and to go to the third 
stage. 

The next stage of the analysis of the stationarity of 
the load function at the selected intervals is the analysis of 
the autocorrelation function. The degree of statistical 
relationship between sequences ( ), ( ),… , ( ) 
and ( ), ( ), … , ( ), shifted relative to each 
other with a lag l, can be determined using the 
autocorrelation coefficient: 

 ( ) = ( ( ) − )( ( ) − ) . (19)

For a stationary time series ( )	depends only on 
the lag : 

 (− ) = ( ). (20)

The estimate for ( ) is the sample autocorrelation 
coefficient determined by the formula: 

 ( ) = ( − ) − 

 − ∙ / 

 ( − ) − × 

 × ( − ) − . (21)

As l increases, the number of observation pairs ,  decreases, so it is recommended ≤ /4. For a 
stationary time series with increasing lag l, the 
relationship of the terms ( ), ( )	 weakens and the 
absolute values of the autocorrelation coefficient ( )  
must decrease. At the same time, for the sample 
autocorrelation coefficient ( )	the property of monotonic 
decline with increasing l may be violated.  

The autocorrelation coefficient characterizes the 
density of the linear relationship between random 
variables ( ), ( )	. Therefore, the value of the 
autocorrelation coefficient can be concluded about the 
presence of a linear (or close to linear) trend of the time 
series. 

By the sign of the autocorrelation coefficient it is 
impossible to do a conclusion about the increasing or 
decreasing trend of time series values. 

Sequence of autocorrelation coefficients (0), (1), (2) is an autocorrelation function of the time 
series. Analysis of the autocorrelation function allows to 
identify the structure of the time series, ie the presence of 
components in it ( ), ( ), ( ). 

If the largest was the autocorrelation coefficient (1), then the series under study contains only the trend 
component. If the largest was the autocorrelation 
coefficient ( ), then the series contains oscillations with 
a frequency of time moments l , ie the period of 
oscillation is equal to ∙ ∆ . If neither of the coefficients ( ) is significant, then one can make one of two 
assumptions about the structure of the series:  

1) the time series does not contain trend and cyclic 
fluctuations, ie is white noise with ( );  

2) the time series contains a strong nonlinear trend, 
for the detection of which it is necessary to conduct 
additional analysis. 

Therefore, the autocorrelation coefficient and the 
autocorrelation function should be used to identify in the 
time series of trend and periodic seasonal components. 

The hypothesis about the ergodicity of the process 
is accepted and according to the results of the values of 
the autocorrelation coefficients the reference model of the 
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correlation function is chosen - exponentially cosine, 
which is described by the analytical dependence [20]: 

 ( ) = ∙ ∙ cos( ), (22)

where D – variance of a random function; 	і	  – 
coefficients determined by the method of least squares 
[21].  

For the practical construction of the 
autocorrelation function on stationarity intervals, it is 
advisable to use software packages for statistical data 
analysis (STATISTICA, STATGRAPHICS PLUS and 
others). An example of using the package to construct a 
STATISTICA autocorrelation function is shown in Fig. 2.  

 

 
 

Fig. 2 – Autocorrelation function at the daily interval 
(STATISTICA) 

 
The approximated function for the sequence of 

daily intervals is presented in Fig. 3. 
 

 
Fig. 3 – An approximated function at the daily interval 

sequence  
 

Analysis of the values of ( ) and the correlogram 
allows us to conclude that the time series are stationary at 

all intervals, both for maximum and minimum load 
modes.  

The calculated value of the load is found by the 
formula [22]: 

 ( ) = ( ) + ( ) , (23)

where ( )  – mathematical expectation of load at 
a time t; ( )  – standard deviation of the load at the 
time t; β – the coefficient of a random value scatter of the 
load, taking into account the intensity of the random 
values scatter of the load near the accepted calculated 
value [22]. 

In probability theory, the rule of three sigmas is 
applied: 

 = ср ± 3 , (24)

which under the normal distribution law corresponds to 
the ultimate probability 0.9973. The probability of 
exceeding the load on ±0.5% corresponds β = 2.5; β = 2 corresponds to the probability 0.975. For β = 1.65 is provided ±5% of error probability. For the 
accuracy of the calculation ± 10%, which corresponds to 
the error of engineering calculations, the value of the 
coefficient β = 1.0. 

Simulated graphs of electrical load allow to take 
into account the real process of load behavior, which is an 
important task for the implementation of high-quality 
modeling of consumers-regulators [23]. 

 
Conclusions  

 
The change in the load of 10/0.4 kV TS is 

stochastic in nature, which is non-stationary at the daily 
interval. For certain stages of allocation of stationary 
areas it is necessary to determine the distribution law for 
the allocated time interval, to check the normal 
distribution law by Pearson's criterion. In the case of a 
normal distribution law, the next step is to check the 
stationarity of the time series by parametric tests, namely 
the criteria for checking the constancy of variance 
(Fisher's F-test) and mathematical expectation (Student's 
t-test) and the correlation function. In the case of 
ergodicity of the process in the allotted time, the process 
is considered stationary. The final stage is to determine 
the value of the numerical characteristics of the studied 
processes in the stationary areas and the construction of a 
probabilistic mathematical model of the load. 
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Вестник Национального технического университета « ХПИ». Серия: Новые решения в современных технологиях. – 
Харьков: НТУ «ХПИ». 2021. № 3 (9). С. 11-19. doi:10.20998/2413-4295.2021.03.02.   
АНHОТАЦИЯ Повышение эффективности регулирования параметров режимов распределительных электрических сетей 
является актуальной задачей для энергетики, требующей детального анализа характера графиков суммарных 
электрических нагрузок трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Сложность рассматриваемой проблемы обусловлена 
тем, что изменение нагрузки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ селитебных зон происходит случайным образом, 
что обусловлено значительным количеством, широкой номенклатурой и вероятностным характером режимов работы 
подключенных потребителей, а также отсутствием детерминированных связей между потребителями электрической 
энергии. Исследуемая функция суммарной нагрузки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на суточном интервале 
является нестационарной, в связи с чем возникла необходимость выделения участков стационарности для корректировки 
процесса регулирования параметров режимов электрической сети. Для решения этой задачи были построены суммарные 
графики нагрузки для трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в селитебной зоне, на основании 
экспериментальных измерений величины активной и реактивной нагрузки. Использование построенных зависимостей 
позволило выполнить анализ закона распределения для активной и реактивной мощности суммарной нагрузки 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, изменение которых во времени носит стохастический характер. Для 
достоверного описания процесса изменения нагрузки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ было обосновано 
применение вероятностно-статистического метода моделирования. Была подтверждена гипотеза о нормальном законе 
распределения исследуемых функций и выполнены параметрические тесты. Для подтверждения гипотезы о постоянстве 
дисперсий применялся F-критерий Фишера, а для подтверждения гипотезы о постоянстве математического ожидания – 
t-критерий Стьюдента. Используя факт постоянства дисперсий и математических ожиданий исследуемых параметров 
режима, были определены коэффициенты автокорреляции исследуемых случайных функций и построены графики 
автокорреляционных функций. С целью аппроксимации исследуемых функции были определены коэффициенты 
автокорреляционных функций, для чего использован метод наименьших квадратов, а также проведен анализ на затухание 
автокорреляционной функции. Проведенные расчеты позволили выделить на суммарных графиках нагрузки 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ участки стационарности. Данные участки стационарности могут 
использоваться для дальнейшего моделирования графиков нагрузки и формирования управляющих воздействий для 
корректировки нагрузки потребителей-регуляторов с целью выравнивания общего графика электрической нагрузки, а 
также для средств регулирования напряжения, что будет способствовать обеспечению требуемых режимов работы 
распределительных электрических сетей. 
Ключевые слова: трансформаторная подстанция; график нагрузки; закон распределения; параметрические тесты; 
математическое ожидание; дисперсия; критерий Пирсона; F-критерий Фишера; t-критерий Стьюдента; 
автокорреляционная функция. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ДЛЯ СТАЛІ 22К ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПРОБУВАНЬ ЗРАЗКІВ РІЗНИХ ТИПІВ 

 
А. В. КРАВЧУК*, Є. О. КОНДРЯКОВ 
 

відділ чисельних і експериментальних методів дослідження конструкційної міцності, Інститут проблем міцності імені 
Г.С. Писаренка НАН України, Київ, УКРАЇНА 
*e-mail: kravchuk.a@ipp.kiev.ua 

 
АНОТАЦІЯ  В наш час в різних галузях промисловості, зокрема в атомній енергетиці, для визначення характеристик 
тріщиностійкості поряд із стандартними випробуваннями компактних зразків, які є доволі дорогими та складними, 
розробляються методи визначення цих характеристик за результатами ударних випробувань зразків Шарпі зі 
встановленням залежностей між ударною в’язкістю (енергією руйнування) та критичним коефіцієнтом інтенсивності 
напружень (J-інтегралом). В роботі проаналізовано кореляційні та аналітичні методи, автори яких вважають їх 
універсальними для певного класу сталей. Кореляційні методи поділяються на одноетапні та двоетапні. Одноетапні методи 
дозволяють за відомою енергією руйнування отримати значення критичного коефіцієнта інтенсивності напружень. 
Двоетапні методи на першому етапі пропонують розрахунок динамічного критичного коефіцієнта інтенсивності 
напружень, на другому зсув по температурі та отримання статичного критичного коефіцієнта інтенсивності напружень. 
Аналітичні методи за діаграмою ударного руйнування зразка дозволяють побудувати J-R криву та за нею розрахувати 
значення J-інтегралу. Проведено серію випробувань на тріщиностійкість СТ зразків із теплостійкої сталі 22К, визначено 
референсну температуру Т0 за однотемпературною методикою стандарту ASTM-1921 та побудовано Майстер криву. 
Проведено серію ударних випробувань стандартних зразків Шарпі у діапазоні температур -50…+100°С з використанням 
інструментованого вертикального копра, обладнаного високошвидкісною системою реєстрації. За результатами ударних 
випробувань зразків Шарпі визначено характеристики тріщиностійкості з використанням різних методів. Встановлено, що 
як аналітичні, так і кореляційні методи не можуть бути універсальними та використовуватись для визначення 
характеристик тріщиностійкості сталі 22К. Тому було запропоновано нову експоненціальну кореляційну залежність між 
енергією руйнування зразка Шарпі та критичним коефіцієнтом інтенсивності напружень для теплостійкої сталі 22К. 
Ключові слова: зразок Шарпі; СТ зразок; ударний згин; тріщиностійкість; критичний коефіцієнт інтенсивності 
напружень; Майстер крива 

 
DETERMINATION OF FRACTURE TOUGHNESS FOR STEEL 22K FROM THE 

RESULTS OF TESTS OF DIFFERENT TYPES SPECIMENS 
 
A. KRAVCHUK, E. KONDRIAKOV  
 

Numerical and Experimental Methods for Structural Strength Analysis G.S. Pisarenko Institute for Problems of Strength of the NAS of 
Ukraine, Kyiv, UKRAINE 
 
ABSTRACT Nowadays, in various industries, in particular in nuclear energy, to determine the fracture toughness, along with standard 
tests of compact specimens, which are quite expensive and complex, methods are developed to determine these characteristics by 
impact tests of Charpy specimens using different correlations between Charpy impact fracture energy (CVN) and critical stress 
intensity factor (J-integral). The paper analyzes correlation and analytical methods, the authors of which consider them universal for 
a certain class of steels. Correlation methods are divided into one-stage and two-stage. One-stage methods allow to obtain the value 
of the critical stress intensity factor by the known fracture energy. Two-stage methods in the first stage offer the calculation of the 
dynamic critical stress intensity factor, in the second the temperature shift and obtaining a static critical stress intensity factor. 
Analytical methods according to the іmpact fracture diagram of the specimen allow to construct a J-R curve and calculate the value 
of the J-integral. A series of fracture tests of CT specimens made of heat-resistant steel 22K was carried out, the reference temperature 
T0 was determined according to the single-temperature method of the ASTM-1921 standard and the Master curve was constructed. A 
series of standard Charpy specimens impact tests in the temperature range -50…+100°С was performed using an instrumented drop-
weight impact testing machine equipped with a high-speed registration system. According to the results of Charpy specimens impact 
tests, the fracture toughness were determined using different methods. It is established that both analytical and correlation methods 
cannot be universal and can be used to determine the fracture toughness of 22K steel. Therefore, a new exponential correlation was 
proposed between the fracture energy of the Charpy specimens and the critical stress intensity factor for heat-resistant steel 22K. 
Keywords: Charpy specimen; CT specimen; impact bending; fracture toughness; critical stress intensity factor; Master curve 
 

Вступ 
 

Вирішенням проблеми оцінки залишкового 
ресурсу та обґрунтуванням продовження строків 
експлуатації відповідальних конструкцій, займаються 

фахівці різних галузей сучасної техніки, зокрема в 
атомній енергетиці, як в Україні, так і за кордоном. 
При оцінці ресурсу корпусів реакторів АЕС 
проводяться випробування на тріщиностійкість та 
ударну в’язкість зразків-свідків (ЗС) для визначення 
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ступеню деградації матеріалу внаслідок радіаційного 
та термічного окрихчування, зокрема металу та 
зварних з’єднань корпусу реактора (КР) АЕС при 
тривалій експлуатації. Визначення характеристик 
тріщиностійкості за стандартними випробуваннями 
компактних зразків є доволі дорогими та складними, 
тому розробляються методики визначення цих 
характеристик за результатами ударних випробувань 
зразків Шарпі з використанням різних кореляційних 
залежностей між ударною в’язкістю (енергією 
руйнування) та критичним коефіцієнтом інтенсивності 
напружень [1,2], 

Розробка кореляційних залежностей передбачає 
проведення статистичного аналізу великого обсягу 
експериментальних даних. Умовно кореляційні методи 
можна розділити на одно та 2-х етапні. Одноетапні 
дозволяють отримувати характеристики 
тріщиностійкості за значенням повної або питомої 
енергії руйнування зразків Шарпі. Розвитком таких 
методів займались Рольф, Новак [3], Барсом, Вітт [4] 
та інші. 2-х етапні кореляційні методи передбачають на 
першому кроці розрахунок динамічного критичного 
КІН, на другому зсув по температурі та отримання 
значень статичного критичного КІН, серед них методи 
Sailor, Corton [5]  та Roberts, Newton [6].  

Також існують кореляційні методи отримання 
референсної температури Т0 та побудови за нею 
Майстер кривої. Серед них емпіричні залежності, які 
включають значення критичних температур 28Дж і   
41Дж (Wallin, Sattari-Far  [7], Sokolov, Nanstad [8]), а 
також залежності, які окрім зазначених температур 
включають характеристики міцності матеріалів та 
діаграму навантаження, отриману з ударних 
випробувань (Sreenivasan [9]). 

Останні роки набули поширення аналітичні 
методи отримання характеристик тріщиностійкості. 
Такі методи передбачають побудову J-R кривої за 
результатами аналізу діаграми деформування та 
руйнування зразків Шарпі. Найбільш розвинутими 
серед них є аналітичний 3-х параметричний метод 
Шиндлера [10], який передбачає побудову J-R кривої 
за трьома параметрами, отриманими із діаграми 
деформування та руйнування і метод нормалізації 
Шаоді [11], який полягає у розділенні діаграми на 
окремі ділянки та розрахунку значень J інтегралу та 
приросту тріщини для кожної ділянки по аналогії зі 
стандартом стандарту ASTM E 1820 [1].  

Наведені методи розробляються як універсальні 
для широкого спектру конструкційних сталей, тому в 
роботі була проведена перевірка застосовування даних 
методів для визначення характеристик 
тріщиностійкості на прикладі сталі 22К, а також була 
запропонована нова кореляційна залежність. 

 

Мета роботи 
 

Основною задачею даної роботи є визначення 
характеристик тріщиностійкості для теплостійкої сталі 
22К за різними експериментальними методиками. 

 

Методика випробувань та обробки результатів 
 
Випробування компактних зразків СТ-0,5 зі 

сталі 22К проводились, згідно методики стандарту 
ASTM E1820 [1]. В діапазоні температур -120ºС ≤Т≤-
25ºС проводились випробування на визначення 
силової характеристики KIC. В діапазоні температур -
25ºС≤Т≤10ºС проводились випробування на 
визначення енергетичної характеристики 
тріщиностійкості JIC.  

Ударні випробування проводились на 
інструментованому вертикальному копрі [12], 
обладнаному високошвидкісною багатоканальною 
системою реєстрації зусиль та деформацій (частота 
дискретизації 20 МГц), а також системою нагріву та 
охолодження зразків у широкому діапазоні температур 
[13]. Проводились випробування стандартних зразків 
Шарпі розміром 55 x 10 x 10 мм. в діапазоні температур 
-50 … +100ºС при швидкості удару V0= 5 м/с [14,15]. 

Зразки Шарпі та компактні зразки вирізались з 
елементу трубопроводу зі сталі 22К в одному 
напрямку. 

 
Побудова Майстер кривої  

 
За результатами випробувань компактних 

зразків СТ-0,5 зі сталі 22К були отримані діаграми 
руйнування в координатах P(Δl), як показано на рис.1. 

 

 
а                                                  б 

а - визначення KIC, б - визначення JIC  
 

Рис. 1 – Діаграми руйнування P(Δl), отримані за 
результатами випробувань компактних зразків зі 

сталі 22К 

 
Визначення референсної температури Т0 та 

побудова Майстер кривої проводилось згідно 
стандарту ASTM E1921-03 [2] за однотемпературною 
методикою. Випробування на визначення 
енергетичної характеристики тріщиностійкості JIC 
проводились за стандартом ASTM E1820-01 [1]. 

За результатами ударних випробувань зрізків 
Шарпі зі сталі 22К було побудовано температурну 
криву в’язко-крихкого переходу та визначено критичні 
температури Т282J та Т41J, які відповідають енергії 
руйнування CVN=28Дж та енергії CVN=41Дж, і 
становлять T28J=+5ºC та T41J=+17ºC відповідно (рис. 2). 

Випробувань на тріщиностійкість проводились 
за температури Т = -10ºС.  
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В даній роботі використовувались зразки 
товщиною 0,5 дюйма, тому значення KJc(1T) 
перераховуються за формулою [2]: 

 

( ) ( )

1 4

0
min min0Jc x Jc

x

B
K K K K

B

  = + −     
 (1) 

 
де ( )0 JCJCK K= ; В0 - номінальна товщина 

зразків для випробувань, ВХ - номінальна товщини 
передбачення, 

min 20K MPa m= . 

 

 
 

Рис. 2 – Температурна крива в’язко-крихкого 
переходу для сталі 22К 

 
Якщо еквівалентне значення KJc(med) для зразків 

1T більше 83 МПа√м, необхідна кількість дійсних 
значень KJc для виконання оцінки становить шість. 
Оскільки результати деяких випробувань на 
тріщиностійкість можуть не відповідати критеріям 
процедури JIC стандарту ASTM E1820-01 [1], для 
даного набору даних допускається до 3 недійсних 
значень. Було проведено 8 випробувань, з яких 1 
результат був недійсним. 

Майстер крива KJc(T) відповідає загальній 
формі кривої залежності в'язкості руйнування від 
температури. Для цього методу медіанна температурна 
крива тріщиностійкості для зразків товщиною 1T 
описують рівнянням: 

 

( ) ( )030 70 exp 0.019Jc medK T T MPa m= + −      (2) 

 
де T – температура випробувань, Т0  - 

референсна температура. 
Референсна температура Т0 розраховується за 

результатами розрахунків значень K Jc(med), які 
відповідають результатам 1Т зразків: 

 

( )
0

301
ln 38.1

0.019 70
Jc medK

T T C
−  = − = − °  

    
    (3) 

На рис. 3 представлено Майстер криву для сталі 
22К, а також її 5% та 95% огинаючі 

 
 

Рис. 3 – Майстер крива та визначена референсна 
температура для сталі 22К 

 
Визначення характеристик тріщиностійкості за 

результатами ударних випробувань зразків Шарпі 
 
Температурні  криві  тріщиностійкості,  

отримані  за  результатами  ударних  випробувань  
зразків  Шарпі  зі  сталі  22К  за  відомими  
кореляційними  методами  [3-9],  показані  на  рис.4.  
Аналіз  результатів  показав,  що  ці  методи  дають  
значний  розкид  значень  характеристик  
тріщиностійкості),  тому  можуть  бути  застосовані  
лише  для  відповідних  типів  матеріалів,  а  отже  вони  
не  є  універсальними. 

 
 

Рис. 4 – Температурні криві тріщиностійкості для 
сталі 22К, отримані за результатами ударних 

випробувань зразків Шарпі з використанням відомих 
кореляційних методів 

 
За  кожною  діаграмою  руйнування  

стандартних  зразків  Шарпі  зі  сталі  22К  було  
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визначено  параметри  для  аналітичних  методів  
Schindler  [10]  та  Chaouadi  [11]  Аналіз  отриманих  
результатів  показав  суттєві  відмінності  розрахованих  
значень  KJC(CVN)  з  експериментальною  Майстер  
кривою  (рис. 5). 

Отже,  розглянуті  кореляційні  та  аналітичні  
методи  визначення  характеристик  тріщиностійкості  
за  результатами  ударних  випробувань  зразків  Шарпі  
дають  значні  похибки  і  не  є  універсальними. 

 

 
 

Рис. 5 – Співставлення експериментальної Майстер 
кривої та температурних залежностей 

тріщиностійкості, розрахованих за аналітичними 
методами для сталі 22К 

 
Вивчення можливості застосування 

кореляційних залежностей, розроблених для інших 
матеріалів, показали про неможливість використання 
кореляційних коефіцієнтів для сталі 22К, 
запропонованих у оглянутих методах. Тому необхідно 
розробити нову кореляційну залежність на основі 
отриманих результатів випробувань компактних 
зразків та зразків Шарпі. 

Для  розробки  нової  кореляційної  залежності    
було  складено  таблицю  значень  енергії  руйнування  
ECVN,    питомої    енергії    руйнування    KCV    та  
критичного  коефіцієнта  інтенсивності  напружень  
Kjсmed  при  однакових  значеннях  температури.  
Залежності  між  параметрами  Kjсmed  та  енергією  
руйнування  ECVN  та  між  параметрами  Kjсmed  та  
питомою  енергією  руйнування  KCV  апроксимували  
лінійною,  поліноміальною,  степеневою  та  
експоненціальною  функціями.  Розрахунки  
статистичних  параметрів  показали,  що  найбільш  
точно  залежність  між  енергією  руйнування  ECVN  та  
критичним  коефіцієнтом  інтенсивності  напружень  
Kjсmed  при  однакових  значеннях  температури  
описує  функція ( ) b xy x a e ⋅= ⋅ .  Отримана  кореляційна  

залежність  має  наступний  вигляд: 
 

0,155113, 2 CVNE
ICK e ⋅= ⋅                    (4) 

 

де ECVN в Дж, KJC в МПа*м1/2 

Розраховані параметри нової кореляційної 
залежності було перевірено на предмет відповідності 
області допустимих значень KJC згідно стандарту 
ASTM E 1921 [2]. Як показано на рис.6, отримана 
кореляційна залежність дає гарну збіжність з 
результатами випробувань СТ зразків зі сталі 22К. 

 

 
 

Рис. 6 –Температурні залежності KJC отримані за 
новою кореляційною залежністю 

 
Висновки 

 
Визначено характеристики тріщиностійкості за 

результатами випробувань компактних зразків та 
ударних випробувань зразків Шарпі зі сталі 22К з 
використанням різних методик.  

Запропонована нова експоненціальна 
кореляційна залежність для визначення характеристик 
тріщиностійкості для сталі 22К за результатами 
ударних випробувань зразків Шарпі. 
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АННОТАЦИЯ  В настоящее время в различных отраслях промышленности, в частности в атомной энергетике, для 
определения характеристик трещиностойкости рядом со стандартными испытаниями компактных образцов, довольно 
дорогими и сложными, разрабатываются методы определения этих характеристик по результатам ударных испытаний 
образцов Шарпи с установлением зависимостей между ударной вязкостью (энергией разрушения) и критическим 
коэффициентом интенсивности напряжений (J-интегралом). В работе проанализированы корреляционные и аналитические 
методы, авторы которых считают их универсальными для определенного класса сталей. Корреляционные методы делятся 
на одноэтапные и двухэтапные. Одноэтапные методы позволяют по известным значениям энергии разрушения получить 
значение критического коэффициента интенсивности напряжений. Двухэтапные методы на первом этапе предлагают 
расчет динамического критического коэффициента интенсивности напряжений, на втором - сдвиг по температуре и 
получение статического коэффициента интенсивности напряжений. Аналитические методы по диаграмме ударного 
разрушения образца позволяют построить J-R кривую и по ней рассчитать значение J-интеграла. Проведена серия 
испытаний на трещиностойкость СТ образцов с теплостойкой стали 22К, определена референсная температура Т0 по 
однотемпературной методике стандарта ASTM-1921 и построено Мастер кривую. Проведена серия ударных испытаний 
стандартных образцов Шарпи в диапазоне температур -50...+100°С с использованием инструментированного 
вертикального копра, оборудованного высокоскоростной системой регистрации. По результатам ударных испытаний 
образцов Шарпи определены характеристики трещиностойкости с использованием различных методов. Установлено, что 
как аналитические, так и корреляционные методы не могут быть универсальными и использоваться для определения 
характеристик трещиностойкости стали 22К. Поэтому была предложена новая экспоненциальная корреляционная 
зависимость между энергией разрушения образца Шарпи и критическим коэффициентом интенсивности напряжений для 
теплостойкой стали 22К 
Ключевые слова: образец Шарпи; СТ образец; ударный изгиб; трещиностойкость; коэффициент интенсивности 
напряжений; Мастер кривая 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ ПАСТИЛЬНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯМ ЦИКОРІЮ І ТОПІНАМБУРУ 
 

В. С. КАЛИНА, Я. В. ГЕЗЬ* 

 
кафедра технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 
Дніпро, УКРАЇНА 
*e-mail: yanavasilevna11@gmail.com 
 
АНОТАЦІЯ Запропоновано посилити позицію пастильних виробів на вітчизняному ринку шляхом розширення 
асортиментного ряду та збільшення випуску виробів дієтично-діабетичного призначення. Досліджено асортимент 
дієтично-діабетичних кондитерських солодощів на українському ринку. Проаналізовано дані дослідження, щодо порушень 
норм дієтичного харчування серед населення та наслідки даних порушень. Виявлено функціонально-технологічний 
потенціал заміни цукру на інуліновмісну сировину до пастильних мас з метою створення функціонального продукту. 
Проведено порівняльну характеристику хімічного складу порошків цикорію і топінамбуру. Обґрунтовано вибір порошку 
топінамбуру через вміст повільно засвоюваних вуглеводів, що не спричиняють гіперглікемію  хворих на цукровий діабет 
другого типу. Удосконалено рецептуру приготування пастильних кондитерських виробів на фруктовій основі із 
використанням порошків цикорію і топінамбуру з метою отримання дієтично-діабетичних виробів з підвищеною харчовою 
та біологічною цінністю. Встановлено раціональні співвідношення рецептурних інгредієнтів для створення пастильних 
кондитерських виробів на фруктовій основі із задовільними, органолептичними показниками якості. В роботі використано 
рецептурні інгредієнти: банан, яблуко, груша і порошок топінамбуру. Методом балового оцінювання визначено 
органолептичні показники якості нового продукту, а саме запах, смак, колір, форму, поверхню. Експериментально 
встановлено оптимальні рецептурні співвідношення системи (рецептурних інгредієнтів) «яблуко – банан – порошок 
топінамбуру» 23:73:4. Проведено дослідження впливу покращених порошком топінамбуру пастильних кондитерських 
виробів на рівень цукру в крові хворих на цукровий діабет другого типу. Відзначено зниження рівня цукру у крові хворих на 
цукровий діабет другого типу. Одержано новий харчовий продукт на фруктовій основі з порошком топінамбуру із 
наступними перевагами – забезпечення хворих на цукровий діабет безпечним продуктом, що не підвищує рівень цукру в 
крові у короткостроковій перспективі та знижує його у довгостроковій. 
Ключові слова: пастила; кондитерські вироби; топінамбур; цукровий діабет; дієтичне харчування; натуральні солодощі. 
 

IMPROVEMENT OF RECIPE OF PASTILLE CONFECTIONERY WITH THE USE 
OF CHICORY AND JERUSALEM ARTICHOKE  

 

V. KALYNA, Ya. HEZ 
 

Department of Agricultural Products Processing and Storage Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, 
Dnipro, UKRAINE 

 

ABSTRACT It is proposed to strengthen the position of pastille products in the domestic market by expanding the range and 
increasing the production of dietary and diabetic products. The range of dietary and diabetic confectionery sweets on the Ukrainian 
market has been studied. The data of the research on violations of dietary norms among the population and the consequences of 
these violations are analyzed. The functional-technological potential of sugar substitution for inulin-containing raw materials to 
pastille masses in order to create a functional product has been revealed. A comparative characterization of the chemical 
composition of chicory and Jerusalem artichoke powders is carried out. The choice of Jerusalem artichoke powder due to the 
content of slowly digestible carbohydrates that do not cause hyperglycemia in patients with type 2 diabetes is justified. The recipe for 
the preparation of fruit-based pastille confectionery with the use of chicory and Jerusalem artichoke powders has been improved in 
order to obtain dietary and diabetic products with increased nutritional and biological value. Rational ratios of prescription 
ingredients for creating pastille fruit-based confectionery products with satisfactory, organoleptic quality indicators have been 
established. The recipe uses prescription ingredients: banana, apple, pear and Jerusalem artichoke powder. Organoleptic 
indicators of the quality of a new product, namely odor, taste, color, shape, surface, were determined by the method of scoring. The 
optimal prescription ratios of the system (prescription ingredients) "apple - banana - Jerusalem artichoke powder" 23: 73: 4 were 
experimentally established. A study of the effect of improved pastry powder pastille confectionery on blood sugar in patients with 
type 2 diabetes is made. There was a decrease in blood sugar in patients with type 2 diabetes. A new fruit-based food product with 
Jerusalem artichoke powder was obtained with the following advantages - providing diabetics with a safe product that does not raise 
blood sugar levels in the short term and lowers it in the long term. 
Keywords: pastilla; confectionery; Jerusalem artichoke; diabetes; diet; natural sweets; nutrition. 
 

Вступ 
 

На сьогодні дедалі більшого поширення 
набуває проблема профілактики й лікування 
цукрового діабету. За останні 20 років відмічено 

зростання хворих на цукровий діабет у всьому світі 
більше ніж у два рази [1]. За останніми даними у світі 
проживають близько 382 млн осіб, які живуть з 
цукровим діабетом і за прогнозами вчених, їхня 
кількість збільшитися до 2030 р. майже 1,5 рази [2]. 
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Захворюваність цукровим діабетом в Україні також 
невпинно зростає і все частіше зустрічається в більш 
молодого покоління [3].  

Невід’ємною складовою лікування цукрового 
діабету є дієтотерапія. Хворим на цукровий діабет 
необхідно дотримуватись харчування з урахуванням 
фізіологічних потреб організму залежно від маси тіла, 
віку, фізичного навантаження, професії й місця 
проживання, а також залежно від типу важкості, 
перебігу хвороби і наявності супутніх захворювань і 
ускладнень. Дієта повинна передбачати обмеження 
тваринних жирів, а також вуглеводів за рахунок 
зниження споживання цукру і цукровмісних 
продуктів. Такий контроль за споживанням продуктів 
необхідний через набуту інсулінову резистентність, 
яку слід розглядати як системний збій ендокринної 
регуляції в організмі [4]. 

Ринок товарів діабетичного призначення в 
основному представлений печивом на основі 
фруктози. Загалом, солодощі для людей, які хворіють 
на цукровий діабет представлені хлібобулочними 
виробами і цукерками на основі какао, які виготовлені 
на основі фруктози чи синтетичних цукрозамінників. 
У свою чергу продукції на фруктовій основі в 
асортименті репрезентовано дуже мало. 

Існує два типи цукрового діабету. Основна 
вимога до дієти хворих цукровим діабетом 1 типу – 
відповідність дієти та інсулінотерапії. Вуглеводний 
компонент їжі повинен відповідати за часом 
максимальному ефекту заздалегідь введеного інсуліну 
і бути адекватний по калорійності введеній дозі 
інсуліну. У хворих на цукровий діабет 2 типу, яким не 
проводиться інсулінотерапія, швидко засвоювані 
вуглеводи необхідно повністю виключити з раціону. З 
їжі виключаються також цукровмісні продукти: 
цукерки, желе, конфітюри, сиропи, мармелад, 
варення, пироги, торти, тістечка, кекси, масляні 
креми, солодкі жувальні гумки, морозиво, повидло, 
шоколад, солодкі напої, оскільки вуглеводи, що 
містяться у них, швидко всмоктуються і спричиняють 
виражену гіперглікемію [5–7].  

Для розширення асортименту продуктів, які 
можуть бути введені у раціон хворих на цукровий 
діабет 2 типу, є група солодощів на фруктовій основі. 
На українському ринку діабетичних солодощів 
продукція на основі фруктів представлена у вигляді 
джемів і сиропів. Одним із видів солодощів на 
фруктовій основі які можна впровадити у раціон 
хворих на діабет є пастила. Проте, класична пастила 
не підходить для вживання хворими, тому що 
виробляється на основі цукрового сиропу. Тому 
перспективним є дослідження використання 
натуральних цукрозамінників – топінамбуру і 
цикорію, в рецептурі пастили і надання їй 
оздоровчого призначення. 

Топінамбур (Helianthus tuberosus L.) 
відноситься до родини айстрових. В своєму складі 
містить вітаміни (A, B1, B2, C), мінеральні речовини 
(Fe, Mn, Ca, Mg, K, Na, Zn) фенольні сполуки, до яких 

входять природні антиоксиданти (поліацетилен, 
сесквітерпен і кумарин) [8]. Також до складу 
топінамбуру входить 16–18% інуліну – один із видів 
фруктоолігосахаридів, що використовують як 
підсолоджувач [9]. Інулін знижує концентрацію цукру 
в крові, поліпшує обмін речовин [10], сприяє кращому 
засвоєнню кальцію, магнію і калію [11]. Бульби 
топінамбуру в народній медицині використовували з 
метою профілактики діабету та ревматизму [12,13]. 

Цикорій (Cichorium intybus) багаторічна 
трав’яниста рослина родини астрових, популярність 
якої неухильно зростає завдяки його численним 
лікувальним, кулінарним та поживним властивостям. 
Корінь цикорію містить фітохімічні речовини, такі як 
інулін (крохмалоподібний полісахарид), кумарини, 
флавоноїди, сесквітерпенові лактони (лактуцин і 
лактукопікрин), дубильні речовини, алкалоїди, 
вітаміни, мінерали та фітонциди [14]. Відомо, що 
вторинні метаболіти (флавоноїди, дубильні речовини 
та кумарини), виявлені в цикорії, проявляють 
антиоксидантну, протипухлинну, протизапальну, 
антипаразитарну, антигепатотоксичну властивості, 
[15,16]. Інулін – це полімер фруктози з β-(2-1)-
глікозидним зв'язком [17], на який припадає до 68% 
загальної кількості сполук, що містяться у свіжих 
коренях цикорію [18,19]. Як пребіотик, інулін має 
низьку калорійність та харчові волокна, що робить 
його гарною заміною цукру та ідеальним 

компонентом для діабетичного харчування [20–22].
У роботі [23] розроблено рецептуру пастили, в 

яку вносили 4% порошку топінамбуру, і як 
плодоовочеву основу використовували пюре із плодів 
сливи (46%), яблука (35%) і буряка (15%). 

Автором [24] доведено доцільність 
використання напівфабрикатів із топінамбуру, а саме 
порошку, ферментованого пюре і концентрованої 
пасти у технології виробництва зефіру і пастили. 

Ібрагімова Н.І. дослідила вплив порошку цикорію 
на якість зефіру. Порошок цикорію вносили у кількості 
1–4 % від маси зефіру на суху речовину [25].

Висновком із проаналізованих джерел є 
виявлення функціонально-технологічного потенціалу 
заміни цукру на інуліновмісну сировину до 
пастильних мас з метою створення функціонального 
продукту.  

Мета роботи 

Метою роботи є розробка і дослідження 
продукції дієтично-діабетичного призначення на 
основі фруктового пюре із поліпшенням її порошками 
топінамбуру та цикорію; аналіз даних впливу 
досліджуваного продукту на рівень цукру хворих на 
діабет 2 типу. 

Виклад основного матеріалу 

У ході досліджень використовували плоди 
яблук, груш, бананів, які купували у торгових 
мережах м. Дніпро (АТБ, Varus, Сільпо) і порошок із 
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бульб топінабмуру ТМ «Топінамбур» виготовленого 
за ТУ 9164–001–82839873–2009. Для отримання 
готового продукту на основі проаналізованих 
літературних джерел складено принципову схему 
виробництва пастили з добавкою топінамбуру (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 – Принципова схема виробництва пастили з 
добавкою топінамбуру 

 
З метою вдосконалення рецептури пастили і 

надання їй функціонального характеру було обрано, 
як додаткову сировину порошки з цикорію і 
топінамбуру. Відомо, що на підвищення рівня цукру в 
крові впливає показник глікемічного індексу, який 
враховують при складанні дієт для людей з цукровим 
діабетом та надлишковою вагою. Повільне засвоєння 
їжі, поступові підйом і зниження рівня цукру в крові 
при низькому глікемічному індексі допомагають 
людям з діабетом контролювати концентрацію 
глюкози в крові. Перевагами низького показника є: 
повільне всмоктування глюкози організмом 
тривалістю дня; зниження апетиту; низька швидкість 
концентрації глюкози, що не дає утворюватись 
запасам жиру [26]. Для доцільності використання 
порошків цикорію і топінамбуру було проведено 
порівняльну характеристику їх хімічного складу 
(табл. 1) [27,28]. 

 

Таблиця 1 – Хімічний склад порошків цикорію 
і топінамбуру 

 

Компоненти  
Порошок 
цикорію 

Порошок 
топітанмбуру 

Макронутрієнти, г 
Білки 4,2 2,3
Вуглеводи 64,6 22,3
Жири 0,1
Харчові 
волокна 

1,5 3,5 

Зола 0,89 1,4
Моно- і 
дисахариди 

8,7 3,2 

Інулін 22,6 12
Вітаміни, мг 

А 6 1
В1 0,04 0,07
В2 0,03 0,06
В5 0,323 0,2
В6 0,241 0,2
В9 23 10
С 5 6
РР 0,4 2,9

Мінеральні елементи, мг 
К 290 200
Са 41 20
Mg 22 12
P 61 78
Fe 0,8 0,4
Na 50 35
Zn 0,33 0,34
Cu 77 62
Mn 0,233 0,146
Se 0,7 0,8

 
З табл. 1 видно, за вмістом вуглеводів порошок 

цикорію перевищує порошок топінамбуру майже у 3 
рази. Тому, для подальших досліджень було обрано 
останній, так як він містить повільно засвоювані 
вуглеводи, що не спричиняють гіперглікемію хворих 
на цукровий діабет 2 типу. 

 
Обговорення результатів 

 
На першому етапі досліджень розроблено 

рецептуру пастили на основі фруктової сировини з 
додаванням порошку топінамбуру (табл. 2). Як 
фруктову сировину використовували яблуко, грушу і 
банан. Порошок топінамбуру вносили в кількості 2 і 
4% до маси компонентів рецептури. 

Як видно з табл. 2, використання у рецептурі 
пастили яблук і банану (рецептура №2 і №3) 
позитивно впливає на тривалість сушіння, а також 
покращує структуру і поверхню готових виробів. 
Тоді, як в рецептурі №1 (яблуко і груша) відмічена 
довша тривалість сушіння і рихла структура.  
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Таблиця 2 – Рецептурний склад пастили з 
додаванням порошку топінамбуру 

 

№
 р
ец
еп
ту
ри

 

Рецептурні компоненти, % 

П
ор
ош

ок
 т
оп
ін
ам
бу
ру

 
«Т
оп
ін
ам
бу
р 
з 

С
ел
ег
ер
а»

Я
бл
ук
о 

Г
ру
ш
а 

Б
ан
ан

 
Характеристика 

1 2 49 49 – 
Рихла структура, 
тривалість сушіння 

14 годин 

2 4 48 – 48 

Еластична 
структура, глянцева 
поверхня, тривалість 
сушіння 11 годин 

3 4 23 – 73 

Еластична 
структура, глянцева 
поверхня, тривалість 
сушіння 10 годин  

 
Для отриманих зразків пастили проведено 

балову органолептичну оцінку (рис. 2). За даними 
рис. 1 видно, зразок виготовлений за рецептурою №3 
мав найкращі показники якості. Зразок №2 
поступався попередньому за такими показниками, як 
стан поверхні, форма і смак. Тоді як дослідний зразок 
№1 характеризувався найнижчою баловою оцінкою і 
відрізнявся від зразків №2 і 3 гіршими показниками 
якості, що пояснюється введенням до рецептури 
пастили груші. 

За результатами органолептичної оцінки 
дослідних зразків для подальших досліджень обрано 
зразок №3, який характеризувався найкращими 
показниками якості. 

 
Рис. 2 – Органолептична оцінки пастили на основі 

фруктового пюре. 
 

Для здійснення досліджень хворі люди на 
цукровий діабет 2 типу вживали в раціоні дослідний 
зразок пастили після кожного прийому їжі (сніданку, 
обіду, вечері) по 20 г кожного дня тривалістю 25 днів. 
Дослідження зі встановлення рівня цукру в крові 
людини визначали кожні 5 днів за допомогою 
глюкометру NEWMED Neo MSL0217W/S0217. 
Результати досліджень представлено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Зміна рівня цукру в крові хворого на цукровий 
діабет 2 типу при вживані пастили з використанням 

добавки топінамбуру 
 

З отриманих даних (рис. 3) видно, що при 
постійному вживанні пастили з додаванням добавки 
топінамбуру відмічено поступове зниження рівня 
цукру в крові хворих на цукровий діабет 2 типу, який 
складає 6,5 ммоль/л, що знаходиться в допустимому 
діапазоні – 4–7 ммоль/л. 

 
Висновки 

 
Використання розробленої рецептури 

дозволить одержати новий харчовий продукт на 
фруктовій основі з порошком топінамбуру з 
перевагою – забезпечення хворих на цукровий діабет 
2 типу безпечним продуктом, що не підвищує рівень 
цукру в крові у короткостроковій перспективі та 
знижує його у довгостроковій. Впровадження у 
виробництво нового продукту дозволить розширити 
асортимент дієтично-діабетичних виробів з 
підвищеною харчовою та біологічною цінністю. Крім 
того, даний продукт легко зберігає свої властивості 
тривалістю до півроку, тому його можна 
використовувати взимку при дефіциті вітамінів. 
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АННОТАЦИЯ Предложено усилить позицию пастильных изделий на отечественном рынке путем расширения 
ассортиментного ряда и увеличение выпуска изделий диетически-диабетического назначения. Исследован ассортимент 
диетически-диабетических кондитерских сладостей на украинском рынке. Проанализированы данные исследования 
относительно нарушений норм диетического питания среди населения и последствия данных нарушений. Выявлено 
функционально-технологический потенциал замены сахара на инулиносодержащее сырье в пастильных массах с целью 
создания функционального продукта. Проведена сравнительная характеристика химического состава порошков цикория 
и топинамбура. Обоснованно выбор порошка топинамбура из-за содержания медленно усваиваемых углеводов, которые 
не вызывают гипергликемию больных сахарным диабетом второго типа. Усовершенствована рецептура приготовления 
пастильных кондитерских изделий на фруктовой основе с использованием порошков цикория и топинамбура с целью 
получения диетически-диабетических изделий с повышенной пищевой и биологической ценностью. Установлено 
рациональные соотношения рецептурных ингредиентов для создания пастильных кондитерских изделий на фруктовой 
основе с удовлетворительными органолептическим показателям качества. В работе использованы рецептурные 
ингредиенты: банан, яблоко, груша и порошок топинамбура. Методом балловой оценки определены органолептические 
показатели качества нового продукта, а именно запах, вкус, цвет, форма, поверхность. Экспериментально установлены 
оптимальные рецептурные соотношения системы (рецептурных ингредиентов) «яблоко - банан - порошок 
топинамбура» 23: 73: 4. Проведено исследование влияния улучшенных порошком топинамбура пастильных кондитерских 
изделий на уровень сахара в крови больных сахарным диабетом второго типа. Отмечено снижение уровня сахара в крови 
больных сахарным диабетом второго типа. Получены новый пищевой продукт на фруктовой основе с порошком 
топинамбура со следующими преимуществами – обеспечение больных сахарным диабетом безопасным продуктом, не 
повышает уровень сахара в крови в краткосрочной перспективе и снижает его в долгосрочной. 
Ключевые слова: пастила; кондитерские изделия; топинамбур; сахарный диабет; диетическое питание; натуральные 
сладости. 
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АНОТАЦІЯ Представлено результати досліджень впливу безглютенового нутового борошна на якість кондитерських 
виробів. Проведено системний аналіз науково-технічної інформації українських та закордонних науковців і сформульовано 
робочу гіпотезу щодо можливості застосування альтернативних інгредієнтів при виробництві кондитерських виробів. В 
якості об’єкту та предмету досліджень обрано: технологія виробництва  кексів; нутове борошно, ягоди журавлини. 
Охарактеризовано хімічний склад нутового та пшеничного борошна на кількісний вміст білків, жирів, вуглеводів, 
мінеральних речовин, вітамінів. Виявлено, що нутове борошно може бути альтернативним джерелом білку, у ньому 
містяться у переважній кількості необхідні для повноцінного розвитку організму людини кальцій, фосфор, магній. На основі 
виконаних експериментальних досліджень розроблено рецептуру кексів з використанням промислових зразків: нутове 
борошно ТМ «Органік-Еко-Продукт», журавлина сушена ТМ «Bakalland», яйця курячі категорії С1, цукор-пісок ТМ «Своя 
Лінія», масло солодковершкове 72,6% ТМ «Білоцерківське» і розпушувач ТМ «Dr.Oetker». Встановлено ефективні 
технологічні параметри та раціональні співвідношення рецептурних інгредієнтів для створення кексу. Представлено та 
охарактеризовано рисунки експериментальних зразків кексів. Методом балового оцінювання встановлено, що використання  
борошна з бобів нуту в технології виробництва кондитерських виробів впливає на органолептичні показники якості готових 
виробів і структурно-механічні властивості м’якушу. Проведено соцопитування та анкетування споживачів у місті Дніпро 
в супермаркетах «АТБ» та «Варус» для визначення загальної думки про харчування. Здійснено інтерв’ювання українців:  
«Звертаєте Ви увагу на нові продукти, які з’являються на ринку?», «Як часто Ви купуєте випічку в магазині?». Виявлено, що 
50% споживачів звертають увагу на нові продукти та 47% купують випічку кожного дня. Обгрунтовано, що використання 
запропонованої рецептури дозволить одержати новий продукт на основі нутового борошна, який забезпечить людей хворих 
на целіакію якісною лікувально-профілактичною продукцією. 
Ключові слова: нутове борошно; кекс; журавлина; безглютенові продукти; здоров’я 
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ABSTRACT The results of researches of influence of gluten-free chickpea flour on quality of confectionery are presented. A systematic 
analysis of scientific and technical information of Ukrainian and foreign scientists and formulated a working hypothesis on the 
possibility of using alternative ingredients in the production of confectionery. The object and subject of research are selected: 
technology for the production of cupcakes; chickpeas flour, strawberries cranberries. The chemical composition of chickpea and wheat 
flour is characterized by the quantitative content of proteins, fats, carbohydrates, minerals, vitamins. It was found that chickpea flour 
can be an alternative source of protein, it contains in the vast majority necessary for the full development of the human body calcium, 
phosphorus, magnesium. On the basis of the performed experimental researches the recipe of cakes with use of industrial samples is 
developed: chickpea flour of TM "Organic-Eco-Product", cranberries dried of TM "Bakalland", chicken eggs of category C1, 
granulated sugar of TM "Svoi Liniya", sweet butter 72,6 % TM "Belotserkivske" and baking powder TM "Dr.Oetker". Effective 
technological parameters and rational ratios of prescription ingredients for creating a cake have been established. Drawings of 
experimental samples of cupcakes are presented and characterized. The method of scoring has shown that the use of chickpea flour in 
the technology of confectionery production affects the organoleptic characteristics of the quality of finished products and structural 
and mechanical properties of the crumb. Consumer surveys and questionnaires were conducted in the city of Dnipro in ATB and Varus 
supermarkets to determine the general opinion about food. Ukrainians were interviewed: "Do you pay attention to new products that 
appear on the market?", "How often do you buy pastries in the store?". It was found that 50% of consumers pay attention to new 
products and 47% buy pastries every day. It is substantiated that the use of the proposed formulation will allow to obtain a new product 
based on chickpea flour, which will provide people with celiac disease with quality treatment and prevention products. 
Keywords: nut flour; cupcake; cranberry; gluten-free products; health 
 

Вступ 
 

Критичний стан навколишнього середовища, 
збільшення населення планети та високі темпи 

зростання його потреб, у першу чергу в продуктах 
харчування, вимагають від виробників розширення 
асортименту конкурентоспроможної продукції з 
високими споживчими властивостями [1–4]. Крім того, 
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у наш час, коли особливе значення має екологічна 
небезпека, організм людини не здатен самостійно 
чинити опір дії зовнішніх факторів, унаслідок чого 
виникають порушення в роботі окремих органів і 
організму в цілому.  

У раціоні сучасної людини переважають 
борошняні кондитерські вироби, тому цілеспрямовані 
зміни їх хімічного складу дають можливість 
створювати нові продукти харчування із заданими 
властивостями, що є одним із пріоритетних завдань 
сьогодення. 

У виробництві борошняних кондитерських 
виробів усе частіше розроблюються технології, які 
передбачають застосування нетрадиційної рослинної 
сировини. Перевагами їх використання є підвищення 
харчової цінності продукту, зменшення тривалості 
технологічного процесу, розширення асортименту, 
стабільність якості та збільшення термінів зберігання 
[5,6].  

У роботі [7] досліджено використання пасти і 
порошку із цукрових буряків, а також морквяної пасти 
при виробництві кексів. Доведено позитивний вплив 
пасти і порошку із цукрових буряків, які не тільки 
покращують органолептичні показники але й 
позитивно впливають на фізико-хімічні і структурно-
механічні властивості готових виробів. 

Авторами [8] досліджено вплив борошна 
гарбуза, кавуна, розторопші шипшини і винограду на 
якість кексів. Встановлено підвищення вмісту 
клітковини і пектину в готових виробах. Відмічено 
подовження терміну зберігання. 

У роботі [9] розглянута можливість заміни 
цукру-піску апельсинове, гарбузове і морквяне пюре у 
рецептурі кексових виробів. Доведено, що оптимальні 
відсотки внесення для заміни цукру є 25, 20 і 20 % 
відповідно для апельсинового, морквяного і 
гарбузового пюре. 

Для одержання борошняних кондитерських 
виробів високої якості актуальним є використання 
багатофункціональних добавок з вітчизняної 
рослинної сировини. До такої сировини відноситься 
борошно з бобів нуту. У ньому міститься велика 
кількість вітамінів (бета-каротин, вітаміни А, В1, В2, 
В6, С, Е, А і РР, особливо багато міститься вітаміну Е) 
і мінеральних речовин [10,11]. 

Боби нуту містять білки, жири, клітковину, 
велику кількість мінеральних речовин і вітамінів. У 
його складі міститься велика кількість калію і кальцію, 
а також селену. Ці елементи впливають на регуляцію 
кровотворення і запобігають розвитку багатьох 
хвороб, зокрема й онкологічних. Також застосування 
нуту в харчуванні сприяє лікуванню ендокринних 
порушень, аритмії серця, нервових хвороб, 
розчиненню утворень у жовчному і сечовому міхурах, 
нормалізації артеріального тиску, зміцненню 
серцевого м’яза, підвищенню еластичності судин [12]. 

Порівняння амінокислотного складу бобових 
культур та яєчних продуктів свідчить, що за 
біологічною цінністю білки нуту наближені до білку 

яєць. У кількісному співвідношенні серед незамінних 
амінокислот переважають лейцин (0,47 мг/г) і лізин 
(0,77 мг/г). Білок нуту за амінокислотним складом 
наближається до ідеального за ФАО, тому ця культура 
може бути добрим замінником м’яса у переробній 
промисловості [13]. 

Борошняні кондитерські вироби мають низьку 
біологічну цінність та потребують збагачення 
біологічно активними речовинами, необхідними для 
нормального функціонування організму людини  

Сировина рослинного походження – джерело 
біологічно активних речовин, які знаходяться в ній у 
найбільш засвоюваних організмом співвідношеннях. 
Особливого значення набуває використання 
дикорослих ягід, які містять у своєму складі, крім 
вітамінів та мінеральних речовин, біофлавоноїди, Р-
вітамінні речовини, що надають забарвлення ягодам 
від червоного до темно-фіолетового кольору та 
володіють антиоксидантними і імуномоделюючими 
властивостями. Однією з таких ягід є журавлина. За 
даними вчених, журавлина вважається однією з 
найбільш корисних для людини ягід, тому для 
підвищення харчової та біологічної цінності виробів 
доречним є використання ягід журавлини, що 
збагачені вітамінами та мікроелементами [14]. 

Журавлина – вічнозелена рослина з маленьким 
листям та темно-червоними, соковитими, кислими на 
смак ягодами. Вона містить такі важливі 
мікроелементи як фосфор, калій, кальцій, марганець, 
залізо, кобальт та йод. У великій кількості містяться 
вітаміни C (30 мг), P (0,1 мг), B1 (0,03 мг), B2       (0,02 
мг). Також багато урсолової кислоти, яка генетично і 
за структурою близька до багатьох фізіологічно 
важливих гормонів [15]. 

Найважливішими компонентами журавлини є 
органічні кислоти (2–5%) та цукри (3–4%). Основними 
кислотами є яблучна, хінінова та лимонна (2,4–3,3%). 
Особлива роль належить бензойній кислоті, яка 
володіє антисептичними властивостями. Цукри 
представлені в основному глюкозою – 2,4% і 
фруктозою – 0,3%. Крім того, в ягодах міститься 0,7–
1% пектину [14,15]. 

Кондитерські вироби мають широку 
популярність та доступність серед населення. Так, в 
асортименті борошняних кондитерських виробів 
третю частину займають кекси. Відомо, що значна 
частина кексів виробляється на основі масляного 
бісквітного тіста, яке характеризується великою 
енергетичною цінністю і наявністю жирів [16], тому 
актуальним є використання борошна з бобів нуту і ягід 
журавлини за для підвищення їх біологічної цінності і 
надання функціонального та лікувально-
профілактичного призначення. 

 
Мета роботи 

 
Метою роботи поставлена задача удосконалити 

самий популярний кондитерський виріб у світі – кекс, 
а саме створити виріб з оздоровчими властивостями 
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шляхом заміни пшеничного борошна вищого сорту на 
нутове з використанням сушених ягід журавлини. 

  
Виклад основного матеріалу 

 
Для досліджень використано нутове борошно 

ТМ «Органік-Еко-Продукт», журавлина сушена ТМ 
«Bakalland», яйця курячі категорії С1, цукор-пісок ТМ 
«Своя Лінія», масло солодковершкове 72,6% ТМ 
«Білоцерківське» і розпушувач ТМ «Dr.Oetker». 

Борошно пшеничне вищих сортів є невід’ємним 
рецептурним компонентом у технології виробництва 
борошняних кондитерських виробів. Готові вироби на 
його основі мають гарний зовнішній вигляд і приємний 
смак, проте для організму такі вироби не несуть жодної 
користі, а людям хворим на целіакію взагалі не можна 
їх вживати. Целіакія – це автоімунне захворювання, 
викликане непереносимістю глютену (фракції білків 
пшениці, ячменю, жита і тритикале). Своєю чергою 
нутове борошно відноситься до безглютенової 
сировини і має кращий хімічний склад порівняно з 
пшеничним борошном вищого сорту (табл. 1) [17]. 

 
Таблиця 1 – Хімічний склад борошна з бобів 

нуту та пшеничного вищого сорту 
 

Найменування 

Вміст, у 100 г 
продукту 

Борошно 
пшеничне 

в/с 

Борошно 
нутове 

Білки, г 10,3 20
Жири, г 1,1 2,29
Вуглеводи, г 76 58
Клітковина, г 3 4
Зола, г 0,5 2,36
Нейтральні ліпіди, г:  1,08 4,5

Мінеральні речовини 
Кальцій, мг 18 246
Фосфор, мг 86 383
Магній, мг 16 125
Залізо, мг 1,2 2,5
Натрій, мг 3 70
Калій, мг 122 932
Хлор, мг 20 46
Марганець, мг 0,6 2,1
Цинк, мг 0,7 2,8
Мідь, мг 100 648

Вітаміни В , мг 0,57 0,51В , мг 0,44 0,16В , мг - 0,55РР, мг 1,2 2,25
Е, мг 2,57 8,33
А, мг - 0,19
С, мг - 3,87

 

З табл. 1 видно, що нутове борошно може 
виступати альтернативним джерелом білку, вміст 
якого в 2 рази переважає пшеничне борошно. У ньому 
містяться у переважній кількості необхідні для 
повноцінного розвитку організму людини кальцій, 
фосфор, магній, які сприяють нормальному 
функціонуванню серцево-судинної, нервової системи, 
профілактиці при дерматиті, аутизмі, синдромі 
дефіциту уваги. За вмістом вітамінів борошно з бобів 
нуту багате на такі вітаміни як токоферол і аскорбінову 
кислоту, також на відміну від пшеничного борошна 
містить невелику кількість вітаміну А. 

 
Обговорення результатів 

 
Для виробництва кексів з покращеним 

рецептурним складом розроблено три рецептури (табл. 
2) з внесенням нутового борошна у кількості 30, 33 і 
40 % і сушеної журавлини – 15, 14 і 10 % відповідно до 
маси рецептурних компонентів. 

Дослідні зразки кексів на основі нутового 
борошна готували наступним чином. Спочатку 
здійснювали збивання яєць з цукром-піском 
тривалістю 25–30 хвилин, далі нутове борошно 
з'єднували з розм'якшеним солодковершковим маслом 
тривалістю 10–15 хвилин. Потім, дві одержані маси 
змішували до утворення однорідної консистенції, 
додаючи  розпушувач і сушені ягоди журавлини. Після 
цього формували тісто і розподіляли його в пекарні 
форми. Вироби випікали  в попередньо розігрітій печі 
тривалістю 20–25 хвилин за температури 200 °С. 
Зовнішній вигляд готових виробів представлено на 
рис. 1.  

 
Таблиця 2 – Рецептурний склад кексів 
 

№ 
з/п 

Інгредієнти 
Кількість у % 

Зразок 
1 

Зразок 
2 

Зразок 
3 

1 
Нутове 
борошно 

30 33 40

2 Яйця 22 19 18

3 Журавлина 15 14 10

4 Цукор-пісок 17 13 11

5 
Масло 
солодко-
вершкове 

15 20 20

6 Розпушувач 1 1 1

Всього 100 100 100

 
Використання методу балової оцінки дозволило 

визначити органолептичні показники якості 
експериментальних зразків, дані яких представлено на 
рис. 2. 

  
 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ISSN 2079-5459 (print) 
ISSN 2413-4295 (online) СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"

ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 3 (9) 35



 

 

 
Рис. 1 – Зовнішній вигляд дослідних зразків кексів на 
основі нутового борошна: А – 30%; Б – 33%; В – 40% 

 
Рис. 2 – Органолептична оцінка дослідних зразків 

кексів 

Як видно з рис. 1, зразок В отримав найвищий 
бал за всіма показниками. Поверхня виробу випукла з 
характерними тріщинами. На зломі кекс 
характеризувався рівномірною пористістю без пустот, 
не виявлено слідів непромісу і грудочок. Готовий виріб 
відрізнявся розпушеною структурою, правильною 
формою. Смак і аромат характерний до рецептурних 
компонентів, без стороннього присмаку і запаху. 
Зразок Б отримав задовільну оцінку за всіма 
показниками, тоді як зразок А мав незадовільний 
результат та відрізнявся від зразків Б і В порушеними 
структурно-механічними властивостями тіста – був 
надто м’яким та не тримав форму. 

За статистичними даними в Україні 
спостерігається тенденція до збільшення обсягів 
виробництва кондитерських борошняних виробів. 
Нами у Дніпровському аграрно-економічному 
університеті  проаналізовано кількісний вміст 
продукції, що представлена на ринку. У ході аналізу 
виявлено обсяги, асортимент, торгову марку, ціну, 
визначено ступінь збалансованості попиту і 
пропозиції. Особливе значення надається аналізу цін 
як основному факторові, що формує попит населення. 

Отже, нами проведено маркетингове 
дослідження кексів, що представлені в супермаркетах 
міста Дніпро. Відповідно до одержаних результатів на 
ринку представлені вироби таких торгових марок як: 
«Львівський хліб», «Домашнє свято», «Жако», Saray, 
Luppo, Brawo Donut і власного виробництва 
супермаркетів Ашан, Сільпо, АТБ і Varus. Так, вироби 
ТМ «Домашнє свято» і ТМ «Жако» мають найбільший 
асортимент продукції (5 різних видів). Цінова політика 
різна і коливається в межах 6–25 грн за 100 г продукту. 
З усіх наведених видів продукції найвищу 
конкуренцію на ринку розробленим безглютеновим 
кексам з журавлиною, може скласти ТМ «Домашнє 
свято», в рецептурі цього продукту використовують 
натуральну начинку з ягід, але борошно, що входить до 
складу виробів є пшеничним і відповідно містить 
глютен. Усі інші марки кексів не використовують 
ягідні начинки, тобто ці продукти не збагачені 
вітамінами та мікроелементами.  

Для визначення попиту на розроблену 
продукцію у споживачів, проведено опитування серед 
людей різної вікової категорії (рис. 3). 

На рис. 3а представлено результати відповідей 
на поставлене запитання: «Звертаєте Ви увагу на нові 
продукти, які з’являються на ринку?», більшість 
респондентів – 25 осіб (50 %) з 50 опитаних звертають 
увагу на нову продукцію. Не звертають увагу – 8 осіб 
(16 %), якщо приваблює реклама – 17 осіб (34%). 

На рис. 3б представлено результати відповідей 
на поставлене запитання: «Як часто Ви купуєте 
випічку в магазині?» більшість людей купують 
хлібобулочні вироби кожного дня 25 із 53 осіб (47,1%), 
купують кожен тиждень – 20 осіб (37,7%), кожен 
місяць – 5 осіб (9,4%) і взагалі не купують – 3 особи 
(5,6%). 
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Рис. 3 – Соціальне опитування споживачів:  
а – звернення уваги сможивачами на нові продукти;  

б – споживання хлібобулочних виробів серед 
населення 

 
Представлені дані (рис. 3) свідчать, що 50% 

споживачів звертають увагу на нові продукти та 47% 
купують випічку кожного дня. 

 
Висновки 

 
Використання запропонованої рецептури 

дозволить одержати новий продукт «Безглютенові 
кекси з журавлиною» на основі нутового борошна, 
забезпечити даним продуктом людей хворих на 
целіакію та нетолерантність до глютену. Склад 
поживних речовин нутового борошна є більш 
біологічно цінним у порівнянні з пшеничним 
борошном. Нутове борошно у достатній кількості 
містить необхідні для повноцінного розвитку 
організму людини есенціальні речовини, що сприяють 
нормальному функціонуванню серцево-судинної 
системи, нервової системи, профілактиці при 
дерматиті, аутизмі, синдромі дефіциту уваги. 

Склад журавлини багатий на вміст 
антиоксидантів, вживання цієї ягоди допоможе 
зберегти хорошу пам'ять і гострий зір до самої 
старості, протидіяти інфекційним захворюванням. 

Такі кекси можуть бути включені в раціони 
профілактичного та масового харчування. 
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АННОТАЦИЯ Представлены результаты исследований влияния безглютеновой нутовой муки на качество кондитерских 
изделий. Проведен системный анализ научно-технической информации украинских и зарубежных ученых и сформулирована 
рабочая гипотеза о возможности применения альтернативных ингредиентов при производстве кондитерских изделий. В 
качестве объекта и предмета исследований выбраны: технология производства кексов; нутовая мука, ягоды клюквы. 
Охарактеризован химический состав нутовой и пшеничной муки на количественное содержание белков, жиров, углеводов, 
минеральных веществ, витаминов. Выявлено, что нутовая мука может быть альтернативным источником белка, в нем 
содержатся в подавляющем количестве необходимые для полноценного развития организма человека кальций, фосфор, 
магний. На основе выполненных экспериментальных исследований разработаны рецептуры кексов с использованием 
промышленных образцов: нутовая мука ТМ «Органик-Эко-Продукт», клюква сушеная ТМ «Bakalland», яйца куриные 
категории С1, сахар-песок ТМ «Своя Линия», масло сладкосливочное 72,6 % ТМ «Белоцерковское» и разрыхлитель ТМ 
«Dr. Oetker». Установлены эффективные технологические параметры и рациональные соотношения рецептурных 
ингредиентов для создания кекса. Представлены и охарактеризованы рисунки экспериментальных образцов кексов. 
Методом баловой оценки установлено, что использование муки из бобов нута в технологии производства кондитерских 
изделий влияет на органолептические показатели качества готовых изделий и структурно-механические свойства мякиша. 
Проведен соцопрос и анкетирование потребителей в городе Днепр в супермаркетах «АТБ» и «Варус» для определения общего 
мнения о питании. Осуществлено интервьюирование украинцев: «Обращаете ли Вы внимание на новые продукты, которые 
появляются на рынке?», «Как часто Вы покупаете выпечку в магазине?». Выявлено, что 50% потребителей обращают 
внимание на новые продукты и 47% покупают выпечку каждый день. Обосновано, что использование предложенной 
рецептуры позволит получить новый продукт на основе нутовой муки, который обеспечит людей больных целиакию 
качественной лечебно-профилактической продукцией. 
Ключевые слова: нутовая мука; кекс; клюква; безглютеновые продукты; здоровье 
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МЕХАНІЗМИ СТРУКТУРНО-ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ 
РОЗПЛАВУ ПРИПОЮ В УМОВАХ МАГНІТНО-ДИНАМІЧНИХ ВПЛИВІВ ДЛЯ 

ТВЕРДОСПЛАВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  

А. М. КУЗЕЙ1, В. Я. ЛЕБЕДЄВ1*, П. Ю. ЦИКУНОВ1, А. М. СЛІПЧУК2**  

1 Фізико-технічний інститут НАН Білорусії, м. Мінськ, РЕСПУБЛІКА БЄЛАРУСЬ  
2 кафедра технології машинобудування, Національний університет «Львівська політехніка»», м. Львів, УКРАЇНА 
*e-mail: fti_lebedev@mail.ru
**e-mail: andsl@ukr.net 

АНОТАЦІЯ Методами оптичної та електронної скануючої мікроскопії вивчені процеси утворення розплавів при 
контактній взаємодії легкоплавкого (сплав системи Cu-Zn) і тугоплавкого (Fe-Ni) компонентів припоїв у процесі 
індукційної пайки твердого слава до сталевого тримача. Показано, що у результаті термічного і магнітно-динамічного 
впливу високочастотного електромагнітного поля на компоненти композиційного припою формується паяний шов 
підвищеної міцності, структура якого забезпечується за механізмом дисперсного зміцнення. Дослідження процесів 
контактної взаємодії легкоплавких і тугоплавких компонентів припоїв під час процесу паяння інструменту показало, що 
формування припою в паяних швах протікає через ряд стадій і не призводить до формування мікроструктур, що 
характерні для сплавів на основі систем мідь-залізо-фосфор, мідь-цинк-нікель, мідь-цинк-залізо. Таким чином, застосування 
композиційних припоїв дозволяє знизити температуру пайки на 40-50 К, збільшити концентрацію легуючих елементів у 
припої та змінити його структуру. Зазначені переваги композиційних припоїв забезпечують зниження термічного впливу 
на контактні матеріали, підвищують міцності шва і дозволяють контролювати товщину паяного шва, а це важливо при 
паянні твердих сплавів систем WC-TiC (TaC). Високі початкові швидкості розчинення частинок нікелю в мідно-цинкових 
розплаву і розчинність міді, цинку в нікелі призводять до утворення в розплаві квазірідких частинок нікелевого сплаву. При 
охолодженні розплаву формуються частинки іншого, ніж навколишній сплав складу. Вони морфологічно пов’язані із 
зерновою структурою припою. Утворений сплав (припій) має структуру композиційного матеріалу, в якому частки 
металу, збагачені нікелем, і відіграють роль армуючого елемента. 
Ключові слова: індукційний нагрів; мікроструктури; композиційний матеріал; твердий сплав; паяний шов; пайка; припій; 
флюс
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CRYSTALLIZATION OF SOLDER MELT UNDER CONDITIONS OF MAGNETIC-

DYNAMIC INFLUENCES FOR CARBIDE TOOLS 

А. M. KUZEY1, V. YA. LEBEDEV1, P. YU. TSYKUNOV1, A .M. SLIPCHUK2 

1State scientific institution “Physical-Technical Institute of the national academy of sciences of Belarus”, Minsk, REPUBLIC OF BELARUS 
2Department of Mechanical Engineering, Lviv Polytechnic National University, Lviv, UKRAINE  

ABSTRACT The processes of melt formation were studied by methods of optical and electron scanning microscopy. These processes 
occur during induction brazing of a hard alloy to a steel holder and contact interaction of low-melting (copper-zinc system alloy) 
and refractory (iron-nickel) components of the solders. It is shown that the effect of a thermal and magnetic-dynamic high-frequency 
electromagnetic field on the components of the composite solder is how a high-strength solder joint is formed. The structure is 
forming by disperse hardening mechanism. The research of the contact interaction process for low-melting and high-melting 
components of solders during the soldering process of the tool showed that the formation of solder in brazed seams occurs through a 
number of stages and this does not lead to the formation of microstructures that are characteristic of alloys based on copper-iron-
phosphorus, copper-zinc-nickel and copper-zinc-iron. Thus, the use of composite solders can reduce the soldering temperature by 
40-50 K and increase the concentration of alloying species in the solder and change its structure. These advantages of composite 
solders reduce the thermal impact on contact materials, increase the strength of the weld and allow you to control the thickness of 
the brazed weld, and this is important when soldering hard alloys of WC-TiC (TaC) systems. High initial dissolution rates of nickel 
particles in the copper-zinc melt and the solubility of copper, zinc in nickel lead to the formation in the melt of quasi-liquid particles 
of the nickel alloy. When the melt is cooled, particles other than the surrounding alloy composition are formed. They are 
morphologically related to the grain structure of the solder. The formed alloy (solder) has the structure of a composite material in 
which the metal particles are enriched in nickel, and have the role of a reinforcing element.  
Keywords: induction heating; microstructures; composition material; hard alloy; brazed seam; soldering; solder; flux metal 

Вступ 

Підвищення ефективності металообробного 
інструменту забезпечується за рахунок застосування 
більш досконалого обладнання, а також 
використанням нових інструментальних матеріалів, в 

тому числі твердих сплавів, надтвердих матеріалів на 
основі кубічного нітриду бору (КНБ) і алмазу. В 
сучасній металообробці, незважаючи на пріоритетне 
застосування лезового інструменту, що оснащується 
змінними багатогранними пластинами з твердих 
сплавів і надтвердих матеріалів, досить затребуваним 
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є напаяний інструмент. Особливо це важливо для 
одиничного і дрібносерійного виробництва, 
ремонтних робіт та унікальних операцій. 
Переточування лез під конкретні умови виробництва і 
технологічні поєднання «оброблений матеріал – 
інструментальний матеріал – вимоги креслення 
деталі» дозволяє найбільш ефективно керувати 
режимами обробки і досягати заданого рівня 
параметрів обробленої поверхні. 

 
Мета та постановка проблеми  

 
Підвищення вимог до режимів різання поряд із 

застосуванням нових інструментальних матеріалів 
вимагає відповідного підвищення міцності і 
надійності їхнього з’єднання з корпусом. Важливою 
вимогою забезпечення якості з’єднання матеріалів є 
мінімізація перегріву матеріалів, зниження 
температури пайки і зменшення взаємодії припою з 
напаяними матеріалами. Нагрівання припою і 
державки повинно бути, за можливості, рівномірним і 
з мінімальним перепадом температур по глибині. 
Виконання даних вимог при паянні деталей на 
установках індукційного нагріву з використанням 
немагнітних припоїв є досить проблематичним, у 
зв’язку з тим, що нагрівання припою відбувається за 
рахунок теплопередачі від нагрівання державки, а 
кількість джерел тепла індукованих струмами високої 
частоти у самому припої невелика. Використання 
флюсів зі зниженою до 650–750 К температурою 
плавлення значно підвищує швидкість нагрівання 
припою у з’єднанні, що обумовлено конвекцією 
розплаву флюсу під дією магніто-динамічних сил, які 
створюються електромагнітним полем індуктора 
індукційного установки. Таким чином, проблеми 
рівномірного нагріву деталей при пайці актуальні. 
Одним із варіантів вирішенням цієї проблеми може 
бути розробка більш ефективних припоїв і флюсів, що 
адаптовані до високих швидкостей нагріву, і є 
характерними при використанні струмів високої 
частоти. Слід звернути увагу на взаємне 
розташування індуктора і деталі з метою 
оптимального розподілу електромагнітного поля в 
контактній зоні. 

 
Сучасний стан проблеми пайки лезового 

інструменту 
 
Індукційна пайка у даний момент є найбільш 

поширеним способом виготовлення твердосплавного 
інструменту. При його пайці використовують готові 
припої й флюси, і спеціалізоване індукційне 
промислове обладнання [1–3]. Ефективність 
індукційного нагріву визначається безліччю факторів: 
характеристиками генератора та індуктору (частота 
струму, ефект близькості й т.п.), фізико-хімічними 
характеристиками матеріалів, що з’єднуються між 
собою [4,5]. 

Зі збільшенням частоти струму генератора 
різко зростає відмінність в температурах на поверхні 
й у глибині матеріалів, що паяються. Градієнти 
температур у приповерхневих шарах матеріалів, які 
паяються, відмінності в теплопровідності твердих 
сплавів і конструкційних сталей, і одночасно високі 
температури пайки, призводять до утворення тріщин 
в інструменті, паяних швах, окисленні твердих 
сплавів [3–4]. Нівелювати вплив градієнтів 
температур, відмінностей у фізико-хімічних 
характеристиках матеріалів, що з’єднуються, можна 
за рахунок зниження температури пайки. Для пайки 
пластин твердих сплавів до сталевих державок 
широко застосовуються припої на основі сплавів 
систем Cu-Zn-Ni-Mn з температурами пайки 1225–
1275К [1, 2]. Зниження температури пайки і зміна 
мікроструктури паяних швів дозволяє підвищити 
їхню міцність і знизити вплив високих температур на 
тверді сплави. 

 
Методики дослідження і обладнання 

 
Дослідження впливу швидкості нагріву, складу 

флюсу і припою на мікроструктуру припою і паяного 
шва було проведено на з’єднаннях твердосплавних 
пластин Т15К6, Т5К10, ВК8 зі сталевими державками 
зі сталі 40Х із січенням 25х20. Зазор між робочою 
частиною державки та індуктором обирали у межах 
10–40 мм. Індуктор виконаний з одним витком та 
перетином провідника 12х12 мм. Величина зазору між 
індуктором і частиною державки, що паяється, 
дозволяє змінювати перепад температур на ділянці 
державка – пластина твердого сплаву. З’єднання 
сталь–сталь виконували на циліндричних зразках 
діаметром 10 мм зі сталі 45 при спайці їх торців із 
застосуванням кільцевого індуктору.  

Вибір частоти генератора визначається 
розмірами і формою виробу. Контроль нагріву зони 
пайки здійснювався переміщенням деталі щодо 
індуктору. Як джерело нагріву застосовувався 
високочастотний генератор потужністю 80 кВт. 
Робоча частота при пайці становила 49,5 кГц. 
Швидкості нагріву становила 40–50 К / с. 

Дослідження морфології і мікроструктури 
поверхонь державок, твердосплавних пластин, паяних 
швів і оброблених пластин твердих сплавів проводили 
на растрових електронних мікроскопах VEGA 
TESCAN і MIRAS TESCAN, апаратному комплексі 
MICRO, оптичних мікроскопах МБС2000 і БМІ1. 
Дюрометричні  вимірювання виконували на 
мікротвердомірі Duramin 5. Температура 
твердосплавних пластини і корпусу інструменту 
контролювалися пірометром марки Optris-CT2MH з 
діапазоном вимірюваних температур 660–1775 К. 

Мікроструктуру припоїв у паяних швах 
виявляли травленням у 30% розчині азотної (1 мас. 
частина) і соляної кислоти (3 мас. частини). 

У якості припою використовували шихту з 
порошків мідно-цинкових сплавів (Л63, ПС63), 
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порошку мідно-фосфористого сплаву (8% мас.) з 
добавками порошків нікелю і заліза (концентрація 10 
мас. %). Як флюс використовували композиційний 
матеріал у вигляді частинок скла KBF4- Na2B4O7 
евтектичного сплаву, в яких знаходяться частинки 
евтектики KaCl-NaCl у кількості 10% мас. 

 
Результати досліджень та обговорення 
 
Формування розплаву припою в процесі 

індукційного нагріву шихти з композиційного 
припою (Cu–P) 10 мас. % Fe і флюсу починається з 
утворення рідкої фази – розплаву флюсу. Взаємодія 
між компонентами припою протікає в рідкому флюсі 
після утворення розплаву легкоплавкого компонента. 
Протягом нагрівання припою в інтервалі температур 
1075–1100 К припій представляє собою трифазну 
систему, що складається з розплаву флюсу і 
прошарків суспензії з розплаву легкоплавкого 
компонента і частинок тугоплавкого компонента 
(рис. 1). 

У межах температур 1075–1100 К відбувається 
розшарування розплаву флюсу і рідко металічної 
суспензії легкоплавкий компонент – тугоплавкий 
компонент припою, проте краплі флюсу присутні й у 
структурі рідко металічної суспензії (рис. 1 а, б). 

Подальше збільшення температури припою аж 
до досягнення температури пайки супроводжується 
розчиненням тугоплавкого компонента в 
легкоплавкому матеріалі державки і взаємодіє з ним. 
Залежно від складу легкоплавкого і тугоплавкого 
компонентів, швидкості нагріву припою, частоти 
електромагнітного поля, тривалості нагрівання і 
температури пайки формуються припої з різною 
мікроструктурою. 

Нагрівання композиційного припою CuP-10 
мас. % Fe до температури пайки 1125К 
супроводжується розчиненням частинок заліза в 
розплаві і зміною мікроструктури, які утворюються 
при цьому сплаві. 

Формування гомогенної мікроструктури сплаву 
(припою) системи Cu–Fe–P закінчується тільки після 
витримки розплаву при 1125 К протягом 6 секунд. 
При менших витримках розплаву припою в структурі 
сплаву присутні частинки заліза (рис. 1 б, в).  

Мікроструктури припоїв, що формуються при 
температурах 1000 – 1125 К і витримці впродовж 1 – 
3 с являють собою матрицю з мідного сплаву, в якій 
розташовані безформні згустки сплаву мідь-залізо-
фосфор, збагачені фосфором і залізом. У матриці з 
мідного сплаву (легованого фосфором і залізом) 
розташовані частинки зі сплаву залізо – фосфор. Такі 
ж частинки розташовані і в згустках сплаву залізо-
фосфор-мідь (рис. 1 б, в). 

Застосування у якості легкоплавкого 
компонента припоїв сплавів системи Cu-Zn (Cu – 36 ... 
38 мас. % Zn) з великими температурами плавлення, 
ніж у сплавах системи Cu-P змінює мікроструктуру 
припоїв. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 
 

Рис. 1 – Мікроструктура припою CuP-10 мас. % Fe 
після нагрівання шихти 

а – до 1000К, б - до 1075, в – витримка 3 с при 1125 К, 
г – витримка 6 с при 1125 К, швидкість нагріву 

40 К/с. 
 
Нагрівання шихти припою до температури 

1175 К супроводжується розчиненням частинок заліза 
у мідно-цинковому розплаві. При подальшому 
охолодженні рідкометалічній суспензії формується 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"
                                                                                                                                                                                                          ISSN 2079-5459 (print)  

ISSN 2413-4295 (online)

42 ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 3 (9)



структура з частинок заліза, на поверхні якої 
присутня оболонка сплаву іншого складу, зерен 
мідного сплаву, евтектики з мідно-цинкового сплаву і 
прошарків флюсу (рис. 2а). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 
 

Рис. 2 – Мікроструктура припою Cu–34мас. % Zn –10 
мас. % Fe. Температура нагріву 1200 К. Швидкість 

нагріву а, б, в – 40 К/с, г – 35 К/с.  
Тривалість витримки при температурі пайки: а – 1с; 

б – 3с; в, г – 6с 

Збільшення тривалості витримки розплаву 
супроводжується збільшенням розмірів дифузійних 
зерен на поверхні частинок заліза, розчиненням 
частинок заліза в мідно-цинковому розплаві і 
збільшенням розмірів сплаву мідь-цинк-залізо (рис. 
2б). Після 3 секундної витримки в структурі сплаву 
фіксуються частки заліза, які не розчинилися (рис. 2в). 

Нагрівання шихти Cu–38 мас. % Zn – 10 мас. % 
Fe до 1200 К призводять до часткового розчинення 
частинок заліза в мідно-цинковому розплаві (рис. 2 б). 
У структурі припою поряд з невеликими (5–10 мкм) 
частинками заліза присутні і більші (40–50 мкм) і 
прошарку флюсу (рис. 2 б). Збільшення тривалості 
витримки розплаву (суспензії) при 1200 К до 3 секунд 
призводить до зниження кількості великих (40–50 
мкм) частинок заліза в структурі сплаву. Присутність 
в структурі припою великих частинок заліза округлої 
і витягнутої форми і частинок, що представляють 
собою згустки з менших за розміром частинок, 
показує, що температура частинок перевищує 
температуру витримки (пайки), а великі, у вигляді 
згустків, частки утворилися при злитті менших за 
розміром частинок . Подальше збільшення тривалості 
витримки не призводить до формування гомогенної 
структури сплаву. У структурі окремих зерен 
присутні зони, склад яких відрізняється від сусідніх 
зон (і зерен). Розміри таких областей становлять 5 - 10 
мкм, розміри дендритів 10 - 30 мкм (рис. 2г). 

Використання у якості тугоплавкого компонента 
припою порошку нікелю призводить до формування 
мікроструктури паяного шва, показано на рис. 3. 

Мікроструктура припою отримана при 
тривалості витримки 3 секунди є зерна з 
неоднорідною структурою і складом, розділені 
прошарками евтектики (рис. 3 а). Збільшення 
тривалості витримки до 6 секунд гомогенізує 
мікроструктуру припою проте, в структурі припою 
присутні частинки іншого складу (рис. 3 б). 

Незалежно від тривалості витримки розплавів 
припоїв систем CuP–Fe, (Cu-Zn-Fe (Ni) структура 
припоїв відрізняється від структури сплавів подібного 
складу, отриманих металургійним методом: відсутні 
характерні для литих сплавів форми дендритів, 
колонії дендритів мають різну структуру, окремі типи 
структури не можна віднести до структур 
утворюються при кристалізації розплавів в 
рівноважних умовах (рис. 2, 3). 

Сплави (припої) з подібними структурами 
можуть формуватися у результаті контактної 
взаємодії легкоплавкого і тугоплавкого компонентів 
при впливі високочастотного електромагнітного поля. 
Утворення однорідних за складом розплавів при 
контактній взаємодії двох або декількох компонентів 
знаходяться у різних агрегатних станах і мають різні 
фізико-хімічні характеристики. Вони протікають 
через цілий ряд стадій, на які впливає і 
високочастотна електромагнітна дія. В рівноважних 
умовах контактна взаємодія в системі твердий метал – 
розплав описується в рамках основних припущень 
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дифузійної кінетики [6,7]. Процес розчинення 
твердого металу в рідкому контролюється дифузією 
атомів розчиненого металу через дифузійний 
граничний шар, розміри якого залежать і від 
гідродинамічних умов на межі розподілу тверда фаза - 
розплав. На межі розподілу твердий метал – розплав 
протікають два конкуруючі процеси: дифузія атомів 
металу знаходиться в твердому стані в розплав і 
дифузія атомів металу в рідкому стані в твердому 
металі [8,9]. Залежно від металохімічних 
характеристик компонентів системи твердий метал – 
розплав дифузія атомів з рідкого металу в твердий 
призводить до утворення на межі розподілу прошарку 
інтерметалідів, розміри якої визначаються 
гідродинамічними умовами на межі розподілу. 
Відповідно до цих положень контактна взаємодія в 
системах CuP-Fe, (Cu-Zn) – Fe, (Cu-Zn) – Ni має 
привести в кінцевого результату – до утворення 
багатокомпонентних розплавів при охолодженні яких 
утворюються сплави, які повинні мати структуру із 
зерен (дендритів) комплексно легованого твердого 
розчину на основі міді, прошарків евтектики і 
частинок інтерметалідів. На початкових стадіях 
контактної взаємодії в структурі сплавів будуть 
присутні частинки нікелю, заліза з дифузійним 
зонами на поверхні (рис. 2). У структурі сплавів крім 
частинок нікелю, заліза, що не розчинилися, будуть 
присутні і безформні частки з великим вмістом 
нікелю (заліза), ніж навколишній їх сплав (рис. 1–3). 
Формування подібних мікроструктур не можна 
пояснити виходячи тільки з уявлень дифузійної 
кінетики розчинення твердих металів в рідких, а 
також теорії кристалізації металевих розплавів. 

Формування подібних структур у сплавах, що 
отримані при контактній взаємодії тугоплавкого і 
легкоплавкого компонентів при якому вплив 
високочастотного електромагнітного поля можливий 
при утворенні структурно-неоднорідних розплавів. 
Подальше охолодження структурно-неоднорідного 
рідкокристалічного розчину призведе до формування 
інших структур, ніж при охолодженні гомогенного 
розчину. Формування структурно-неоднорідних 
розплавів можливо в умовах нерівномірного 
нагрівання компонентів припою систем Cu–Zn–Ni, 
систем Cu–Zn–Ni–Mn, коли тепловиділення 
відбувається у частинках заліза (нікелю), у яких 
електричний опір більше, ніж у розплаву 
легкоплавкого компонента.  

За морфологічними ознаками, області 
неоднорідного складу в зернах, не можна віднести до 
якогось елементу мікроструктури припою: зернам 
(дендритам), прошаркам евтектики, частинкам 
інтерметалідів. Незважаючи на відмінності, в складі 
між областями відсутні чітко виражені кордони 
розділу (рис. 2, 3). На окремих ділянках 
мікроструктури припою області неоднорідності 
складу перетинають межі між зернами і є загальними 
для декількох зерен (рис. 3). 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 3 – Мікроструктура припою Cu–36 мас. % Zn + 
10 мас. % Ni. Температура нагріву 1200К. Швидкість 
нагріву 35К/с. Тривалість витримки: а – 3 с; б –6 с 

 
Прийнято вважати, що оптимальною 

структурою припою в паяних шві є структура яка 
складається із зерен комплексно-легованого твердого 
розчину і ультра дисперсних частинок інтерметалідів 
без пор, прошарків евтектики між зернами [1,2]. 
Подібну мікроструктуру мають сплави систем Cu-Zn, 
Cu-Zn-Ni, на основі яких розроблені припої для пайки 
твердих сплавів до сталевих державок і різних марок 
сталей [1,2]. Підвищення міцності, технологічних 
(плинності, хімічної стійкості) характеристик припоїв 
досягається, в основному, за рахунок комплексного 
легування, а це призводить до підвищення 
температури плавлення припою, і як наслідок цього, 
підвищення температури пайки. Введення до складу 
припоїв дисперсних частинок (SiC, WC і т.д.) і 
формування композиційних структур, представляє 
значні технологічні складнощі, хоча і дозволяє 
контролювати розміри паяного шва. Припої, що 
формуються у паяних швах сталь–сталь, твердий 
сплав-сталь при контактній взаємодії легкоплавкого і 
тугоплавкого компонентів мають структуру, яка 
характерна для композиційних матеріалів: у матриці 
мідного сплаву присутні дисперсні частинки зі сплаву 
міді (з нікелем, залізом), частина яких морфологічно 
пов’язана з контактними поверхнями (рис. 4). 

Легування припою шляхом включення до 
складу порошкової шихти металевих частинок 
(нікелю, заліза) дозволяє, з одного боку, підвищити 
концентрацію легуючого елемента, а з іншого, 
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підвищити міцність шва за рахунок дисперсного 
зміцнення. 

Області неоднорідності складу сплаву 
(припою) в паяних швах, що отриманий шляхом 
взаємодії компонентів шихти під час паяння, 
морфологічно пов’язані з оточуючим сплавом, і 
контактують із сусідніми поверхнями (рис. 4). 

а 

б 

Рис. 4 – Мікроструктура припою (а) і паяного шва (б) 
Швидкість нагріву 40 К / с, температура пайки 

1200К, витримка 4 с. 
а – композиційний припій (Cu 48 мас.% Zn – 

10 мас. % Fe) 
б – композиційний припій (Cu 48 мас. % Zn –

10 мас.% Ni) 

Області неоднорідності складу в структурі 
припоїв можна розглядати і як елемент їх структури, 
що подібний частинці дисперсної (армуючої) фази в 
дисперсно зміцнених композиційних матеріалах. В 
залежності від металохімічних характеристик 
компонентів в композиційному припої, умов пайки 
«дисперсна фаза» може представляти собою область 
неоднорідності складу, і в різній ступені розчинену 
частку компонента припою. У системах Cu-P-Fe, (Cu-
Zn) - Ni, (Cu-Zn-Ni-Mn) - Ni дисперсна фаза в 
припоях, переважно представляє собою область 
неоднорідності складу в зерні. У системах (Cu-Zn) - 
Fe, (Cu-Zn-Ni-Mn) - Fe дисперсна фаза являє собою 
переважно частку сплаву залізо-цинк-мідь (рис. 4 а). 

Таким чином, застосування композиційних 
припоїв дозволяє знизити температуру пайки на 40–50 
К, збільшити концентрацію легуючих елементів в 
припої і змінити його структуру. Зазначені переваги 
композиційних припоїв забезпечують зниження 

термічного впливу на контактні матеріали, 
підвищують міцності шва і дозволяють контролювати 
товщину паяного шва, а це важливо при паянні 
твердих сплавів систем WC-TiC (TaC). 

Висновки 

Дослідження процесів контактної взаємодії 
легкоплавких і тугоплавких компонентів припоїв під 
час процесу паяння інструменту показало, що 
формування припою в паяних швах протікає через ряд 
стадій і не призводить до формування мікроструктур, 
які характерні для сплавів на основі систем мідь–
залізо–фосфор, мідь–цинк–нікель, мідь–цинк–залізо. 
Високі швидкості розчинення частинок нікелю в 
розплавах мідь–цинк обумовлені конвекційним 
переміщенням розплаву легкоплавкого компонента 
під дією магнітно-динамічних сил, резистивним 
виділенням тепла в частинках нікелю (заліза), 
високими значеннями розчинності нікелю в мідно-
цинкових розплавах і розчинність міді в нікелі при 
температурі пайки. Високі початкові швидкості 
розчинення частинок нікелю в мідно-цинкових 
розплаву і розчинність міді, цинку в нікелі призводять 
до утворення в розплаві квазірідких частинок 
нікелевого сплаву. При охолодженні розплаву 
формуються частинки іншого, ніж навколишній сплав 
складу. Вони морфологічно пов’язані із зерновою 
структурою припою. Утворений сплав (припій) має 
структуру композиційного матеріалу, в якому частки 
металу, збагачені нікелем, і відіграють роль 
армуючого елемента. Контактна взаємодія розплавів 
мідь–цинк з частинками заліза через низькі значень 
розчинності заліза в мідно-цинкових розплавах 
незважаючи на резистивне тепловиділення в 
частинках, не призводять до повного розчинення 
частинок заліза. Такі частинки заліза (сплаву на 
основі заліза) виконують функції дисперсної фази в 
структурі композиційного матеріалу. 
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АННОТАЦИЯ Методами оптической и электронной сканирующей микроскопии изучены процессы образования расплавов 
при контактном взаимодействии легкоплавкого ( сплав системы Cu-Zn) и тугоплавкого (Fe-Ni) компонентов припоев в 
процессе индукционной пайки твердого сплава к стальному держателю. Показано, что в результате термического и 
магнитно-динамического воздействия высокочастотного электромагнитного поля на компоненты композиционного 
припоя формируется паяный шов повышенной прочности, структура которого обеспечивается механизмом дисперсного 
упрочнения. Исследование процессов контактного взаимодействия легкоплавких и тугоплавких компонентов припоев в 
процессе пайки инструмента показало, что формирование припоя в паяных швах протекает через ряд стадий и не 
приводит к формированию микроструктур, которые характерны для сплавов на основе систем медь-железо-фосфор, 
медь–цинк–никель, медь–цинк–железо. Таким образом, применение композиционных припоев позволяет снизить 
температуру пайки на 40–50К, увеличить концентрацию легирующих элементов в припои и изменить его структуру. 
Указанные преимущества композиционных припоев обеспечивают снижение термического воздействия на контактные 
материалы, повышают прочности шва и позволяют контролировать толщину паяного шва, а это важно при пайке 
твердых сплавов систем WC-TiC (TaC). Высокие начальные скорости растворения частиц никеля в медно-цинковых 
расплавах и растворимость меди, цинка в никеле приводят к образованию в расплаве квазижидких частиц никелевого 
сплава. При охлаждении расплава формируются частицы другого, чем окружающий сплав состава. Они морфологически 
связаны с зерновой структурой припоя. Образованный сплав ( припой) имеет структуру композиционного материала, в 
котором частицы металла, обогащенные никелем, и играют роль армирующего элемента. 
Ключевые слова: индукционный нагрев; микроструктуры; композиционный материал; твердый сплав; паяный шов; 
пайка; припой; флюс. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ГАЗОВОГО ПОТОКУ В ЦИКЛОНІ З ПРОМІЖНИМ 
ВІДВЕДЕННЯМ ПИЛУ 

 

В. В. МАЙСТРУК 
 

кафедра проектування і експлуатації машин, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, УКРАЇНА 
e-maіl: vmaіstruk@gmaіl.com  
 

АНОТАЦІЯ Проаналізовано роботи, в яких досліджуються конструкції пиловловлюючих апаратів, що часто 
використовуються у промисловості. Показано, що ефективність роботи пиловловлювачів значною мірою залежить від 
структури газового потоку в апараті. На основі проведеного аналізу роботи сучасних циклонних апаратів, отримано 
картину процесу сепарації та виокремлено фактори, що негативно впливають на роботу пиловловлюючих апаратів. 
Встановлено, що прогнозування роботи пиловловлюючих апаратів в певних умовах, найефективніше проводити методами 
чисельного моделювання та симуляції процесу сепарації, які широко використовуються для досліджень апаратів даного 
типу. За допомогою методів чисельного моделювання проведено дослідження циклону з проміжним відведенням пилу. В 
даному циклоні досліджено зміну по радіусу апарату тангенціальної, радіальної та осьової складової швидкості. В процесі 
досліджень встановлено, що в сепараційному просторі тангенціальна складова швидкості збільшується від 18–20 м/с у 
верхній частині апарату до 22–25 м/с у зоні нижнього торця випускної труби, радіальна складова швидкості приймає 
значення в межах від 0 до 2 м/с, а осьова складова швидкості має максимальні значення 10–15 м/с. В конічній частині 
апарату тангенціальна складова швидкості зменшується від 27 м/с у верхніх площинах конічної частини апарату до 10 м/с 
біля пилорозвантажувального патрубка, радіальна складова швидкості має доцентровий характер, осьова складова 
швидкості в міру руху газового потоку до пилорозвантажувального патрубка зменшується. Встановлено, що у 
циліндричній частині апарату вторинним вихором з низхідного потоку у висхідний переноситься близько 60 % об‘єму 
газового потоку, а в конічній частині відбувається перехід біля 40 % об‘єму газу з низхідного потоку у висхідний. Показано, 
що великі значення тангенціальної складової швидкості в сепараційній зоні сприяють попаданню частинок пилу у кільцевий 
простір за пилорозвантажувальними отворами, а невеликі значення тангенціальної складової швидкості, осьової та 
радіальної у кільцевому просторі за пилорозвантажувальними отворами сприяють осадженню частинок пилу, які попали в 
цей простір, що позитивно впливає на роботу пиловловлюючого апарату.  
Ключові слова: циклон з проміжним відведенням осадженого пилу; CFD-моделювання; ступінь очищення; гідравлічний 
опір; енергоефективність; тангенціальна, радіальна, осьова складова швидкості. 
 

STUDY OF THE STRUCTURE OF GAS FLOW ІN A CYCLONE WІTH 
ІNTERMEDІATE DUST REMOVAL 

 

V. MAІSTRUK 
 

Department of Designing and Operation of Machines, Lviv Polytechnic National University, Lvіv, UKRAІNE 
 

ABSTRACT The works in which designs of the dust collectors, which are often used in the industry, are analyzed. It is shown that 
the efficiency of dust collectors largely depends on the structure of the gas flow in the apparatus. Based on the analysis of the current 
cyclone devices, a picture of the separation process is obtained, and the factors that negatively affect the operation of dust collectors 
are identified. It is established that forecasting the work of dust collecting devices in certain conditions is most effective to perform 
methods of numerical modeling and simulation of the separation process, which are widely used for the research of devices of this 
type. Using the methods of numerical simulation, the study of the cyclone with intermediate dust removal was carried out. In this 
cyclone, the change in the radius of the apparatus of the tangential, radial, and axial velocity components is investigated. In the 
course of the research, it is established that in the separation space the tangential component of velocity increases from 18–20 m/s in 
the upper part of the device to 22–25 m/s in the area of the lower end of the exhaust pipe, the radial component of velocity takes 
values from 0 to 2 m/s, and the axial component of the speed has a maximum value of 10–15 m/s. In the conical part of the apparatus 
the tangential component of velocity decreases from 27 m/s in the upper planes of the conical part of the apparatus to 10 m / s near 
the dust unloading pipe, the radial component of speed has centripetal character, the axial component of speed decreases as the gas 
flow to the dust unloading pipe decreases. It has been established that in the cylindrical part of the apparatus about 60 % of the gas 
flow volume is transferred from the downstream to the upstream by a secondary vortex, and in the conical part, about 40 % of the 
gas volume is transferred from the downstream to the upstream. It is shown that large values of the tangential component of velocity 
in the separation zone contribute to the ingress of dust particles into the annular space behind the dust unloading holes, and small 
values of the tangential component of velocity, axial and radial in the annular space behind the dust unloading holes has a positive 
effect on the operation of the dust collector. 
Keywords: cyclone with intermediate removal of precipitated dust; CFD modeling; degree of purification; hydraulic resistance; 
energy efficiency; tangential, radial, axial component of velocity. 
 

Вступ 
 

Найбільш часто в промисловості для очищення 
повітря від пилу застосовують сухі механічні 

пристрої, в яких пил відокремлюється під дією сил 
тяжіння і відцентрової сили – циклони. Перевагою 
цих апаратів є їх компактність, простота конструкції, 
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що обумовлює низьку вартість таких 
пиловловлюючих установок. Основним недоліком 
циклонів є залежність ефективності очищення від 
кількості газу, що проходить через апарат. 

Через збільшення викидів забруднень в 
атмосферу, розроблення нових високоефективних 
пристроїв для очищення повітря від пилу набуває 
важливого значення. 

Потреба в ефективних інерційних 
пиловловлювачах вирішується зараз шляхом 
створення нових апаратів, наприклад, із зустрічними 
закрученими потоками, з акустичними й магнітними 
полями тощо. Але вони характеризуються складністю 
конструкції та дорожнечею виготовлення. В той 
самий час, існує інший напрямок розв'язання даної 
проблеми - вдосконалення конструкції окремих вузлів 
і газопилових трактів циклонів. Це дозволяє в ряді 
конструктивних рішень з найменшими економічними 
витратами значно збільшити ефективність очищення 
газів. 

Для вдосконалення конструкції існуючих 
пиловловлюючих апаратів необхідно проаналізувати 
їх роботу, вивчити структуру газового потоку. 

Аналіз роботи існуючих циклонних апаратів 
дозволив отримати реальну картину сепарації, яку 
можна представити наступним чином [1]. Входячи в 
циклон пилові частинки внаслідок інерції спочатку 
рухаються по  прямолінійним траєкторіям. Потім дія 
обертового повітряного потоку викривляє їх 
траєкторію, при чому тим більше чим більша відстань 
від місця входу частинки до зовнішньої стінки 
циклону. Початкова ділянка руху характеризується 
енергійною сепарацією найбільших частинок з 
периферійної частини потоку. З дальшим рухом 
частинок тангенціальна складова їх швидкості 
наближується до швидкості потоку повітря. Тут 
сепарація частинок визначається неперервною зміною 
вектора тангенціальної  складової швидкості повітря і, 
внаслідок цього, наявністю радіальної складової 
швидкості частинки відносно середовища. За умови 
достатнього часу руху з потоку можуть виділитися 
частинки будь-якого розміру. Але в циклонах зі 
зворотним рухом потоку цьому перешкоджає 
радіальний сток, який захоплює дрібні частинки в 
напрямку висхідного потоку. Ті з частинок, для яких 
захоплююча сила стоку зрівнюється з силою інерції, 
рухаються на стаціонарних орбітах і постійно 
піддаються впливу турбулентних пульсацій потоку. 

Вторинні токи також сильно впливають на 
ефективність циклону. Так, в циклоні що працює, біля 
входу у випускну трубу турбулізується шар повітря 
між зовнішнім і внутрішнім вихором і утворюється 
вторинний вихор. Цей вихор захоплює 
тонкодисперсний пил із зовнішнього вихору і 
виносить його у випускну трубу. 

Багато українських й іноземних дослідників 
ведуть роботи вдосконалення конструкцій 
пиловловлюючих апаратів. Так у роботі [2] проведено 
дослідження по оцінці впливу введення в 

малоефективний циклон додаткової «обвідної» труби, 
що з’єднує вхідний патрубок циклону і вихлопну 
трубу, встановлено механізми причин підвищення 
енергоефективності процесу очищення повітря від 
пилу, доведено, що зростання ступеня очищення 
пояснюється зниженням радіальної швидкості потоку 
під вихлопною трубою циклону. Недоліком даних 
апаратів, на думку авторів, може бути налипання пилу 
на обвідну трубу. 

У дослідженні [3] авторами проаналізовано 
нову конструкцію відцентрового фільтра, створено 
математичну модель для визначення ефективності 
вловлювання твердих частинок; обґрунтовано та 
чисельно розраховано можливість очищення димових 
газів від твердих частинок у дослідженому апараті. 
Однак в роботі не обґрунтовано, як вибирати ширину 
кільцевих щілини, необхідну кількість каналів, 
ширину рециркуляційної щілини тощо. 

У роботі [4] авторами досліджено нову 
конструкцію багатоканального дворівневого циклону, 
визначено швидкості руху повітря у каналах залежно 
від розташування кілець в апараті. 

Абсолютні розміри циклону, незалежно від 
його конструктивних особливостей, суттєво 
впливають на його енергетичні параметри. Так, у 
роботі [5] проаналізовано залежність гідравлічного 
опору циклона ЦН-15 від висоти циліндричної 
частини, глибини занурення вихлопної труби, висоти 
конічної частини, діаметру вихлопної труби, діаметру 
пиловипускного патрубка. Крім того, в даній роботі 
досліджено поле швидкостей запиленого потоку 
всередині пиловловлювача, зокрема, її тангенціальна 
та осьова складові. До недоліку роботи можна 
віднести те, що в ній не вивчено вплив геометричних 
розмірів елементів апарату на ефективність його 
роботи. 

У роботі [6] авторами досліджено 
високоефективні пиловловлювачі для сухого 
очищення газів – вихрові камери. Але таке 
обладнання має високий гідравлічний опір, складну 
конструкцію апарату і є дорогим в експлуатації. 

Авторами [7] розроблено циклон вихрової дії, 
що дозволяє реалізувати відцентровий і вихровий 
механізми уловлювання пилу. Недоліком такого 
апарату є наявність мокрої ступені очищення, що 
вимагає додаткового обладнання для очищення 
шламу. 

В роботі [8] розглянуто аеродинамічний 
механізм утворення вихрових течій у сепараційній 
камері, розподілу полів швидкості та тисків, 
запропоновано математичну модель процесу 
циклонування. 

Отже, провівши аналіз робіт, що присвячені 
покращенню роботи пиловловлюючих апаратів, 
можна зробити висновок, що ефективність роботи 
циклонів значною мірою залежить від аеродинаміки 
газового потоку. Зі збільшенням тангенціальної 
швидкості руху газового потоку в циклоні, зростають 
сили, які заставляють частинки рухатися у 
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радіальному напрямку. Відповідно, зменшується час, 
протягом якого частинки досягають стінки 
циліндричної частини апарату і вловлюються. Дія 
цього фактору значною мірою визначає ефективність 
очищення у циклоні. Наявність радіальної та осьової 
складових швидкості також має вплив на сепарацію 
частинок пилу. 

Тому, знання структури газового потоку, 
зокрема розподілу тангенціальної, радіальної та 
осьової складової швидкості по радіусу апарату, дасть 
можливість оцінити ефективність його роботи та 
ефективність змін в його конструкції. 

 
Мета роботи 

 
Метою дослідження є аналіз структури 

газового потоку циклону з проміжним відведенням 
осадженого пилу. Для досягнення мети були 
поставлені такі завдання: 

- провести дослідження структури газового 
потоку циклону з проміжним відведенням осадженого 
пилу; 

- по отриманих теоретичних розрахунках 
параметрів газового потоку оцінити ефективність 
використання пилорозвантажувальних отворів. 

 
Виклад основного матеріалу 

 
Дослідження проводили методами чисельного 

моделювання та симуляції процесу сепарації, які 
значно пришвидшують процес досліджень і є 
набагато дешевшими. 

Зараз гідродинамічне моделювання газових 
потоків в апаратах різних конструкцій на основі CFD-
моделювання широко вивчено [9,10]. Даний метод 
широко застосовується, наприклад, для оптимізації 
центральної випускної труби у великих циклонних 
сепараторах для цементного виробництва [11], 
досліджень характеристик великого промислового 
циклону Stairmand [12], досліджень структури 
газового потоку в залежності від конструкції вхідного 
і вихідного патрубка [13], оптимізації геометрії 
циклонів першої стадії, що використовуються в 
технологічній лінії випалу клінкеру цементного 
виробництва [14], дослідження гідродинамічних 
режимів роботи циклону для вловлення пилу 
поліетилену низького тиску [15], дослідження впливу 
високої запиленості газового потоку при 
температурах навколишнього середовища і 
підвищених температурах на роботу циклонних 
сепараторів [16]. 

Для CFD-моделювання циклону з проміжним 
відведенням пилу, конструкція якого представлена в 
[17], була побудована геометрична 3D-модель. Потім 
за допомогою генератора сіток була створена 
обчислювальна сітка для цієї моделі. Всі геометричні 
перетворення були виконані в CAD програмі, а сітка 
створена у CFD програмі. Аеродинамічні дослідження 
даного апарату проводили по методиці згідно [18]. 

Для досліджень використовували стандартну 
модель k-ε, яка є однією з найбільш широко 
використовуваних моделей турбулентності завдяки 
своїй простоті в моделюванні структури 
турбулентних потоків. Вона не потребує великих 
обчислювальних потужностей у порівнянні з іншими 
k-ε турбулентними моделями.  

Вихідними параметрами для дослідження 
даного циклону були: потік газу через апарат – 
повітря; атмосферний тиск за нормальних умов 
Р0=101325 Па; температура середовища за 
нормальних умов Т0=293 К; густина газу (повітря) ρпов 
= 1,293кг/м3. 

Для розрахунку задавали наступні граничні 
умови: відкритий потік – об’ємні витрати на виході 
(витрати відповідали фіктивній швидкості повітря 3,5 
м/с); відкритий тиск – тиск навколишнього 
середовища; стіна – реальна стінка. 

Необхідно зазначити, що дослідження за 
допомогою CFD – програм проводились для випадку 
коли циклон працює на лінії всмоктування. 

 

 
 

Рис. 1 – Розташування поперечних перерізів апарату 
в яких проводились дослідження 

 
Основними параметрами, які аналізували в 

даній роботі були зміна по радіусу апарату 
тангенціальної, радіальної та осьової складової 
швидкості в досліджуваному циклоні. 

Складові швидкості досліджуваного циклону 
досліджували в горизонтальних площинах відносно 
осі апарату через кожні 100 мм по висоті (рис. 1). 
Нульовою точкою по висоті прийнято площину 
переходу циліндричної частини апарату в конічну. 
Додатні значення висот відповідають додатному 
напрямку осі Y (рис. 1). За результатами досліджень 
побудовано графіки залежності тангенціальної, 
радіальної та осьової складових швидкості потоку від 
радіуса апарату. 
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Обговорення результатів 
 
Проаналізуємо тангенціальну, радіальну та 

осьову складову швидкості для досліджуваного 
циклону. Для наочності результатів графіки 
швидкості поділені на дві частини – окремо для 
циліндричної (сепараційної) (рис. 2, рис. 4, рис.6) і 
конічної частини (рис. 3, рис. 5, рис. 7). Додатні та 
від‘ємні значення складових швидкості визначені 
напрямами осей нульової точки 3D-моделі (рис. 1). 
Додатне значення тангенціальної складової швидкості 
відповідає додатному напряму осі Z, осьової – Y, 
радіальної – X. 

 

 
Рис. 2 – Залежність зміни тангенціальної складової 
швидкості по радіусу апарату в циліндричній частині 

апарату 
 

 
Рис. 3 – Залежність зміни тангенціальної складової 
швидкості по радіусу апарату в конічній частині 

апарату 
 
Тангенціальна складова швидкості в 

сепараційному просторі збільшується від 18–20 м/с у 
верхній частині до 22–25 м/с у зоні нижнього торця 
випускної труби (рис. 2). За пилорозвантажувальними 
отворами тангенціальна складова абсолютної 
швидкості є в межах 1,5–6 м/с. Такі значення 
швидкості сприяють зменшенню турбулізації потоку 
і, відповідно, кращим умовам осадження частинок 
пилу за пилорозвантажувальними отворами. 

Тангенціальна складова швидкості у верхніх 
площинах конічної частини апарату біля стінки 

складає 27 м/с (рис. 3). Потім в міру руху газового 
потоку до пилорозвантажувального патрубка вона 
зменшується до 10 м/с. Це пов’язано з тим, що 
низхідний потік газу переходить у висхідний. Великі 
значення тангенціальної складової швидкості 
сприяють процесу сепарації частинок пилу у конічній 
частині апарату. 

 

 
Рис. 4 – Залежність зміни осьової складової 

швидкості по радіусу апарату в циліндричній частині 
апарату 

 

 
Рис. 5 – Залежність зміни осьової складової 

швидкості по радіусу апарату в конічній частині 
апарату 

 
Найбільші значення осьова складова швидкості 

в кільцевому просторі між випускною трубою і 
циліндричною частиною апарату приймає на відстані 
10–15 мм від стінки циліндричної частини апарату і 
складає 10–15 м/с (рис. 4). Нижче випускної труби 
осьова складова швидкості по радіусу змінює свій 
напрям. Розрахунки за результатами досліджень 
показують, що на відстані 50 мм нижче від нижнього 
торця випускної труби вторинним вихором з 
низхідного потоку у висхідний переноситься біля 60 
% об’єму газу. Крім того, аналіз графіка залежності 
осьової складової абсолютної швидкості від радіуса 
показує, що у верхній частині апарату, біля стінки 
випускної труби утворюються зворотні токи, тобто 
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газовий потік змінює свій напрям щодо основного 
потоку. 

В конічній частині апарату осьова складова 
швидкості в міру руху газового потоку до 
пилорозвантажувального патрубка зменшується. 
Аналіз результатів досліджень показує, що в конічній 
частині відбувається перехід біля 40 % об’єму газу з 
низхідного потоку у висхідний. 

 

 
Рис. 6 – Залежність зміни радіальної складової 

швидкості по радіусу апарату в циліндричній частині 
апарату 

 

Рис. 7 – Залежність зміни радіальної складової 
швидкості по радіусу апарату в конічній частині 

апарату 
 
Практично у всьому сепараційному просторі 

радіальна складова швидкості є незначною. У верхній 
частині циліндричного корпусу вона приймає 
значення в межах від 0 до 2 м/с (рис. 6). Однак в 
перерізі, що збігається із нижнім торцем циліндричної 
частини апарату, радіальна швидкість в зоні 
центральної труби приймає значення 5–5,5 м/с. В міру 
збільшення радіусу вона зменшується до значень, які 
є в сепараційній зоні. Такий характер радіальної 
швидкості в зоні центральної труби позитивно 
впливає на процес вловлювання пилу в апараті. 

Нижче нижнього торця центральної труби, 
тобто у конічній частині апарату, радіальна швидкість 
отримує від’ємні значення. Це пов’язано з тим, що у 

конічній частині корпусу низхідний потік перетікає у 
висхідний. 

 
Висновки 

 
Отже, провівши аналіз руху газового потоку в 

циклоні з проміжним відведенням пилу, можна 
зробити висновок, що великі значення тангенціальної 
складової швидкості (18–25 м/с) в сепараційній зоні 
сприяють попаданню частинок пилу у кільцевий 
простір за пилорозвантажувальними отворами, а 
невеликі значення тангенціальної складової 
швидкості (1,5–6 м/с), осьової (0–3 м/с) і радіальної 
(0–1 м/с) у кільцевому просторі за 
пилорозвантажувальними отворами сприяють 
осадженню частинок пилу, які попали в цей простір. 
Таким чином наявність пилорозвантажувальних 
отворів покращує ефективність роботи циклону. 
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АННОТАЦИЯ Проведен анализ работ, в которых исследуются конструкции пылеулавливающих аппаратов, часто 
использующихся в промышленности. Показано, что эффективность работы пылеуловителей в значительной степени 
зависит от структуры газового потока в аппарате. На основе проведенного анализа работы существующих циклонных 
аппаратов, получено картину процесса сепарации и определены факторы, которые негативно влияют на работу 
пылеулавливающих аппаратов. Установлено, что прогнозирование работы пылеулавливающих аппаратов в определенных 
условиях, эффективно проводить методами численного моделирования и симуляции процесса сепарации, которые широко 
используются для исследований аппаратов данного типа. С помощью методов численного моделирования проведено 
исследование циклона с промежуточным отводом пыли. В данном циклоне исследовано изменение по радиусу аппарата 
тангенциальной, радиальной и осевой составляющей скорости. В процессе исследований установлено, что в сепарационном 
пространстве тангенциальная составляющая скорости увеличивается от 18–20 м/с у верхней части аппарата до 22–25 
м/с в зоне нижнего торца выпускной трубы, радиальная составляющая скорости принимает значения в пределах от 0 до 2 
м/с, а осевая составляющая скорости имеет максимальные значения 10–15 м/с. В конической части аппарата 
тангенциальная составляющая скорости уменьшается от 27 м/с у верхних плоскостях конической части аппарата до 10 
м/с возле пылеразгрузочного патрубка, радиальная составляющая скорости имеет центростремительный характер, 
осевая составляющая скорости по мере движения газового потока к пылеразгрузочному патрубку уменьшается. 
Установлено, что в цилиндрической части аппарата вторичным вихрем с нисходящего потока у восходящий переносится 
около 60% объема газового потока, а в конической части происходит переход около 40% объема газа с нисходящего 
потока в восходящий. Показано, что большие значения тангенциальной составляющей скорости в сепарационной зоне 
способствуют попаданию частиц пыли в кольцевое пространство за пылеразгрузочными отверстиями, а небольшие 
значения тангенциальной составляющей скорости, осевой и радиальной в кольцевом пространстве за пылеразгрузочными 
отверстиями способствуют осаждению частиц пыли, которая попала в это пространство, что положительно влияет на 
работу пылеулавливающего аппарата. 
Ключевые слова: циклон с промежуточным отводом пыли; CFD-моделирование; степень очистки; гидравлическое 
сопротивление; энергоэффективность; тангенциальная, радиальная, осевая составляющая скорости. 
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 ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ СПЛАВУ КОБАЛЬТУ  
 
Т. О. НЕНАСТІНА1*, М. Д. САХНЕНКО2,  В. О. ПРОСКУРІНА3, А. М. КОРОГОДСЬКА3, 
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АНОТАЦІЯ Електроосадження сплавів кобальту з тугоплавкими металами дозволяє отримувати покриття з унікальним 
поєднанням фізико-хімічних властивостей, недосяжних при використанні інших методів нанесення. Для осадження якісних 
покриттів сплавом кобальт - ванадій запропоновано використання цитратного електроліту. Покриття Co-V осаджували 
на сталеві зразки з цитратного електроліту при температурі 35-40 °С і густині струму 6-12 А/дм 2, використовуючи 
кобальтові розчинні аноди. Вміст ванадію у покритті, осадженого при концентрації ліганда 0,3 моль/дм3, становить 0,1-
0,5 мас.%. Підвищення концентрації ліганда до 0,4 моль/дм3 сприяє зв’язуванню кобальту в комплекси, а відповідно, вміст 
ванадію у покритті зростає до 0,6-1,2 мас.%. Причому тенденція зміни відсотку легувальних елементів з густиною струму 
зберігається. Осадженні покриття щільні, блискучі, без внутрішніх напружень і тріщин. Запропоновано склади 
електролітів і режими осадження покриттів Co-V з вмістом ванадію до 1,5 мас.% та виходом за струмом 50 %. 
Встановлено, що покриття Co-V відрізняються підвищеним вмістом вуглецю і являють собою тверді розчини заміщення, а 
морфологія поверхні отриманих покриттів істотно залежить від густини струму і змінюється від дрібнокристалічної до 
глобулярної сфероїдної. Оптимальною густиною струму для отримання якісних покриттів сплавом кобальту в 
гальваностатичному режимі є ік = 10 А/дм2. Управління складом гальванічних сплавів кобальту в досить широкому 
діапазоні концентрацій сплавотвірних компонентів досягається варіюванням параметрів електролізу, що дозволяє 
адаптувати технологію нанесення до потреб сучасного ринку 
Ключові слова: електролітичне покриття; сплави кобальту; густина струму; вихід за струмом; мікротвердість; ванадій 
 

ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF COBALT ALLOY 
 
T. NENASTINA1, M. VED’2, М. SAKHNENKO2, V. PROSKURINA3, A. KOROHODSKA3, 
N. HOROKHIVSKA2  
 

1 Department of Technologies of Road-Building Materials and Chemistry, Kharkiv National Automobile and Highway University, 
Kharkiv, UKRAINE 
2 Department of Physical Chemistry, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, UKRAINE 
3 Department of General and Inorganic Chemistry, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, 
UKRAINE 
 
ABSTRACT Electrodeposition of cobalt alloys with refractory metals makes it possible to obtain coatings with a unique combination 
of physicochemical properties that are unattainable using other deposition methods. For the deposition of high-quality coatings with 
a cobalt-vanadium alloy, it is proposed to use a citrate electrolyte. Co-V coating was deposited on steel samples from citrate 
electrolyte at a temperature of 35-40 °C and a current density of 5-12 A/dm2 using soluble cobalt anodes. The vanadium content in 
the coating deposited at a ligand concentration of 0.3 mol / dm3 is 0.1-0.5 wt%. An increase in the concentration of the ligand to 0.4 
mol / dm3 promotes the binding of cobalt into complexes, and, accordingly, the vanadium content in the coating increases to 0.6-1.2 
wt.%. Moreover, the tendency to change the percentage of alloying elements with current density remains. Deposition coatings are 
dense, shiny, without internal stresses and cracks. The proposed compositions of electrolytes and modes of deposition of Co-V 
coatings with a vanadium content of up to 1.5 wt.% And a current efficiency of 50%. It was found that Co-V coatings are 
characterized by increased carbon content and are substitutional solid solutions, and the surface morphology of the obtained 
coatings depends significantly on the current density and changes from fine-crystalline to globular spheroid. The optimal current 
density for obtaining high-quality coatings with a cobalt alloy in a galvanostatic mode is ік = 10 A / dm2. Management of the 
storage of galvanic cobalt alloys in a quite wide range of concentrations of alloy-forming components is achieved by varying the 
electrolysis parameters, which allows the deposition technology to be adapted to the needs of the modern market. 
Keywords: electrolytic coating; cobalt alloys; current density; current output; microhardness; vanadium 
 

Вступ 
 
Проблема формування функціональних 

покриттів, що поєднують корозійну тривкість, 
твердість, зносостійкість і каталітичну активність, є 

вирішальною у створенні новітніх матеріалів, 
застосування яких значною мірою зумовило прогрес у 
багатьох галузях сучасних технологій.  

До переваг електрохімічних методів осадження 
тонкоплівкових багатокомпонентних систем, 
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безумовно, відноситься можливість гнучкого 
керування вмістом компонентів, швидкістю 
осадження, станом поверхні за рахунок зміни складу 
електролітів і режимів поляризації (статичні або 
імпульсні, зворотний струм або зменшення 
потенціалу), що дозволяє одержувати покриття 
різного якісного та кількісного складу і з бажаним 
комплексом функціональних властивостей. Простота 
електрохімічного осадження, доступність контролю і 
управління складом матеріалу і технологічним 
процесом, порівняно з іншими методами, а також 
можливість створення локальних технологічних 
модулів дозволяє вважати такий метод найбільш 
зручним і економічно вигідним.  

Підвищений інтерес дослідників і технологів 
до електролітичних тонкоплівкових покриттів 
сплавами металів тріади заліза з тугоплавкими 
елементами, зокрема ванадієм, молібденом і 
вольфрамом, обумовлено можливістю одержання 
матеріалів, функціональні властивості і 
експлуатаційні характеристики яких істотно 
перевищують характеристики сплавотвірних 
компонентів [1–4]. Це відкриває перспективи для 
розширення галузей застосування таких покриттів та 
вирішення практичних задач створення нових і 
вдосконалення вже існуючих електрохімічних 
технологій зміцнення [5–7] та захисту від корозії [8, 
9] поверхонь деталей машин.  

Сполуки ванадію (V) можуть бути відновлені з 
водних кислих розчинів електролізом до чотири-, три- 
або двовалентного стану. Виділити металевий ванадій 
з водних розчинів його сполук на катоді не вдається 
через низьку перенапругу розряду іонів водню на 
ванадії. Реально досяжним є електрохімічне 
осадження сплавів, до складу яких входить ванадій 
[10–13].  

Наявність в сплавах Co-V металів з різною 
спорідненістю до гідрогену та оксигену створює 
передумови для використання таких систем як 
електрокаталітичних матеріалів для синтезу гідрогену 
[14], каталізаторів і електродних матеріалів для 
паливних елементів і Red-Ox проточних батарей [15, 
16]. Також доведена можливість використання 
багатокомпонентних покриттів як матеріалів для 
каталітичних нейтралізаторів токсичних емісій [17].  

Для осадження бінарних і потрійних сплавів 
кобальту з тугоплавкими металами частіше 
використовують розчини цитратних, хлоридно-
цитратних, дифосфатних і дифосфатно-цитратних 
комплексів, а введення до складу електролітичної 
ванни ЕДТА сприяє збільшенню вмісту в сплаві 
тугоплавких компонентів.  

Попри наявні дані, інформація щодо одержання 
сплавів з ванадієм є дуже обмеженою.  

 
Мета роботи 

 
Мета роботи полягає у встановленні 

можливості електрохімічного осадження якісних 

покриттів сплавом кобальт-ванадій з нетоксичних 
електролітів. 

 
Методика виконання експерименту 

 
Покриття ванадійвмісними сплавами наносили 

з цитратного електроліту наступного складу, 
моль/дм3: СоSO4·7H2O–0,15–0,2; V2O5–0,1‒0,2; 
Na3Cit·2H2O–0,3–0,4. Електроліт готували з 
аналітично чистих реактивів, які розчиняли в 
невеликій кількості дистильованої води, після чого 
розчин змішували у певній послідовності, 
ґрунтуючись на результатах дослідження іонних 
рівноваг [18].  

Нанесення покриттів на підкладки з міді (М0) 
розміром 1 см2, у гальваностатичному режимі 
здійснювали з використанням джерела постійного 
струму Б5-47, при густині струму 5 ‒ 15 А/дм2, із 
застосуванням кобальтових анодів та температурі 35 – 
40°С. Співвідношення площі катода і анода 
дотримували у межах 1 : (5 – 7), об’ємну густину 
струму підтримували на рівні 2 А/дм3. 

Хімічний склад одержаних покриттів 
визначали рентгенофлуоресцентним методом з 
використанням портативного спектрометра 
«СПРУТ», що має відносне стандартне відхилення  
10–3 – 10–2. Аналіз проводився мінімум у 3 точках з 
наступним усередненням отриманих значень [19]. 
Похибка визначення вмісту компонентів становила 
± 1 мас. %. Для верифікації результатів проводили 
енергодисперсійну рентгенівську спектроскопію із 
застосуванням електронно-зондового 
мікроаналізатора Oxford INCA Energy 350 (збудження 
рентгенівського випромінювання здійснювали 
опроміненням зразків пучком електронів з енергією 
15 кеВ), інтегрованого у систему скануючого 
електронного мікроскопа (СЕМ). Морфологію 
поверхні досліджували за допомогою СЕМ ZEISS 
EVO 40XVP (ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАНУ). 
Зображення отримували реєстрацією вторинних 
електронів шляхом сканування електронним пучком, 
що дозволило робити вимірювання з 
високоюроздільною здатністю і контрастністю [20, 
21]. Фотографії поверхні отримували при збільшенні 
100 – 5000 разів. Обробку зображення проводили із 
застосуванням програмного середовища SmartSEM.  

 
Обговорення результатів 

 
Дослідження впливу режимів електролізу на 

склад, структуру та вихід за струмом композиційних 
покриттів сплавами Co-V, а також встановлення 
їхнього взаємозв’язку з властивостями синтезованих 
сплавів є основою для рекомендацій щодо 
застосування матеріалів.  

Вміст ванадію у покритті, осадженому при 
концентрації ліганду 0,3 моль/дм3 становить 0,1–
0,5 мас.% залежно від вмісту оксиду ванадію в 
розчині й густини струму. Істотно, що з підвищенням 
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густини струму і концентрації ванадію в електроліті 
покриття збагачується ванадієм. Покриття щільні, 
блискучі, без внутрішніх напружень та тріщин. 
Підвищення концентрації ліганду до 0,4 моль/дм3 
сприяє зв’язуванню кобальту у комплекси, а 
відповідно, вміст ванадію у покритті зростає до  
0,6–1,2 мас.%.  

Найбільш наочним виявився вплив густини 
струму на морфологію поверхні (рис. 1) і 
мікротвердість покриттів Co-V. 

 

а

б
Рис. 1 – Вплив густини струму на морфологію та 
склад покриттів Co- V: а – i=8 А/дм2, б –  12A/дм2. 

Збільшення × 5000.  
 
Як свідчать мікрофотографії, одержані методом 

сканівної електронної мікроскопії, за густини струму 
7–8 А/дм2 осаджуються дрібнокристалічні 
голкоподібні покриття з низьким вмістом ванадію і 
невеликою мікротвердістю (рис.2).  

При підвищенні густини струму осадження 
покриттів на поверхні відповідних зразків (рис.1, б) 
утворюють конгломерати розміром 2–5 мкм, які 
зростають від підкладки, і спостерігається 
диференціація морфології, а саме на окремих ділянках 
поверхні залишається дрібнокристалічна структура, 
яка межує з кристалітами різної геометрії і форми.  

Слід зазначити, що кількість оксигену у складі 
сплавів Co-V є невеликою, тоді як вміст карбону 
суттєво перевищує показники інших матеріалів 
(рис. 3). 

 
Рис. 2 – Вплив густини струму на мікротвердість 

покриттів Сo-V 
 

 
Рис. 3 – Вплив густини струму покриттів Сo-V на 
вміст карбону і оксигену в сплаві. Температура 

Т = 30 ° С. 
 
З підвищенням густини струму до 9–10 А/дм2 

вміст ванадію у сплаві зростає майжє удвічі (рис. 4), а 
кількість карбону, навпаки, зменшується (рис. 3). 
Поверхня покриттів стає більш розвиненою за 
рахунок утворення конгломератів і глобул різної 
форми, і одночасно утричі зростає мікротвердість. За 
густини струму до 11–12 А/дм2 кількість ванадію у 
сплаві сягає максимуму 1,2 ат.% у перерахунку на 
метал (рис. 4).  

Залежність виходу за струмом 
електролітичного сплаву Co-V від густини струму має 
екстремальний характер (рис. 5): ВС збільшується з 
27% до 48% при зростанні густини струму від 7 до 10 
А/дм2; однак подальше збільшення (i) знижує 
ефективність процесу до 30%. 
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Рис. 4 – Вплив густини струму покриттів Сo-V на 
вміст кобальту і ванадію в сплаві. Температура 

Т = 30 °С. 
 

Така поведінка може бути пов’язана із 
значними коливанням катодного потенціалу.  

 

 
Рис. 5 – Вплив густини струму на вихід за струмом 

покриттів Сo-V. Температура Т = 30 °С. 
 
При підвищенні густини струму до 13–14 А/дм2 

кількість ванадію у сплаві залишається на рівні 0,9–
1,0 ат.% у перерахунку на метал, а тенденція до 
зменшення вмісту карбону зберігається. Поверхня 
зразків стає рівномірно глобулярною, а конгломерати 
зерен набувають форму сфероїдів діаметром 4–7 мкм. 
Мікротвердість залишається на рівні 270–280 кг/мм2, 
тому можна констатувати, що саме вміст ванадію та 
морфологія поверхні є ключовими чинниками 
механічних властивостей покриттів Co-V.  

 
Висновки 

 
На підставі проведених досліджень 

встановлено, що з цитратного електроліту 
формуються електролітичні покриття Сo-V зі вмістом 

ванадію до 1,25%. Отримані покриття рівномірно 
розподілені по поверхні й міцно зчеплені з основою. 

Визначено параметри стаціонарного 
електролізу для отримання якісних покриттів 
сплавами на основі кобальту з максимальним ВС і 
вмістом тугоплавкого компоненту. Варіювання 
амплітуди струму дозволяє керувати складом і 
властивостями покриттів.  
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АННОТАЦИЯ Электроосаждение сплавов кобальта с тугоплавкими металлами позволяет получать покрытия с 
уникальным сочетанием физико-химических свойств, недостижимых при использовании других методов нанесения. Для 
осаждения качественных покрытий сплавом кобальт–ванадий предложено использование цитратного электролита. 
Покрытие Co-V осаждали на стальные образцы с цитратного электролита при температуре 35-40 °С и плотности 
тока 5-12 А/дм2, используя кобальтовые растворимые аноды. Содержание ванадия в покрытии, осажденного при 
концентрации лиганда 0,3 моль/дм3 составляет 0,1-0,5 мас.%. Повышение концентрации лиганда до 0,4 моль/дм3 
способствует связыванию кобальта в комплексы, а соответственно, содержание ванадия в покрытии возрастает до 
0,6-1,2 мас.%. Причем тенденция изменение процента легирующих элементов с плотностью тока сохраняется. 
Осаждения покрытия плотные, блестящие, без внутренних напряжений и трещин. Предложенные составы 
электролитов и режимы осаждения покрытий Co-V с содержанием ванадия до 1,5 мас.% и выходом по току 50%. 
Установлено, что покрытия Co-V отличаются повышенным содержанием углерода и представляют собой твердые 
растворы замещения, а морфология поверхности полученных покрытий существенно зависит от плотности тока и 
изменяется от мелкокристаллической к глобулярной сфероидной. Оптимальной плотностью тока для получения 
качественных покрытий сплавом кобальта в гальваностатическом режиме является ік = 10 А/дм2.Управление складом 
гальванических сплавов кобальта в достаточно широком диапазоне концентраций сплавообразующих компонентов 
достигается варьированием параметров электролиза, что позволяет адаптировать технологию нанесения к 
потребностями современного рынка. 
Ключевые слова: электролитическое покрытие; сплавы кобальта; плотность тока; выход по току; микротвердость; 
ванадий 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОЗИТУ ДІАТОМІТ-АЛЬГІНАТ-Fe3O4  ЯК 
АДСОРБЕНТУ ФОСФАТІВ 

 

О. О. ПАСЕНКО,  Л. А. ФРОЛОВА*, І. С. ШУНЬКІН  
 

кафедра технології неорганічних речовин та екології, ДВНЗ УДХТУ, УКРАЇНА  
*e-mail: 19kozak83@gmail.com  
 
АНОТАЦІЯ Проаналізовано технологічні підходи до застосування  діатоміту як сировини для створення композитних 
адсорбентів для очищення стічних вод від фосфат-іонів. Показано, що розвинута поверхня діатоміту може бути 
використана для створення гранульованого адсорбенту, а ферум(ІІІ) оксиди (магнетит, гетит, лепідокрокіт, феригідрит, 
гематит і гетит) є екологічно безпечними, дешевими, економічно доцільними модифікаторами. Акцентовано увагу на 
можливості отримання магнітних гранул за рахунок утворення магнетиту. Запропоновано використання методу 
осадження для формування нанесеного гранульованого адсорбенту.  Встановлено вплив концентрації діатоміту на 
статичну міцність гранул. Визначено, що діаметр сопла є також важливим фактором впливу. Обрані  технічні рішення 
спрямовані на вирішення задач зміцнення гранули та забезпечення високої адсорбційної активності.  Проведені 
експериментальні дослідження процесу синтезу і грануляції композиційного адсорбенту альгінат – діатоміт – магнетит 
показали, що збільшення вмісту діатоміту призводить до закономірного збільшення розміру гранул. При збільшенні 
діаметру сопла від 1,5 мм до 3,5 мм, наприклад, розмір гранул 1,5-4,0   (dc =1.5 мм), 2,0-5,0 мм (dc = 3,0 мм) та 2,5-5,0 мм 
(dc =3.5 мм). Вміст діатоміту більше 20% не дозволяє провести якісну грануляцію на дослідній установці внаслідок 
збільшення в’язкості суспензії. Встановлена залежність між розміром гелеподібних гранул та висушених.  Досліджено 
процес нанесення активної магнітної фази адсорбенту. Встановлено залежність якості процесу грануляції від вмісту твердої 
фази. Виміряна статична міцність гранул адсорбенту знаходиться в діапазоні 17 - 25 кПа. . Встановлено, що композитний 
адсорбент з нанесеним шаром магнетиту володіє магнітними властивостями.  Досліджено адсорбцію аніонів РО4

3- з водних 
розчинів. Для адсорбенту альгінат - діатоміт і альгінат – діатоміт - Fe3O4 - адсорбційна ємність становить 4 і 9 мг РО4

3- / г 
відповідно. Одержані композиційні адсорбенти володіють комплексом функціональних властивостей, що є перспективними 
для застосування у сучасних системах очищення і доочищення води. 
Ключові слова: адсорбція; діатоміт; магнетит; фосфати; магнітна наночастинка 
 

CHARACTERISTICS OF DIATOMITE-ALGINATE-Fe3O4 COMPOSITE AS A 
PHOSPHATE ADSORBENT 

 

O. PASENKO, L. FROLOVA, I. SHUNKIN 
 

Department of Inorganic Materials Technology and Ecology, Ukrainian State University of Chemical Engineering, Dnipro, UKRAINE  
 
ABSTRACT Technological approaches to the use of diatomaceous earth as a raw material for the creation of composite adsorbents 
for wastewater treatment from phosphate ions are analysed. It is shown that the developed surface of diatomite can be used to create 
a granular adsorbent, and iron (III) oxides (magnetite, goethite, lepidocrocite, ferrihydrite, hematite and goethite) are 
environmentally safe, cheap, economically feasible modifiers. Emphasis is placed on the possibility of obtaining magnetic granules 
due to the formation of magnetite. The use of the deposition method for the formation of the applied granular adsorbent is proposed. 
 The influence of diatomite concentration on the static strength of granules was established. It is determined that the diameter of the 
nozzle is also an important factor. The selected technical solutions are aimed at solving the problems of granule hardening and 
ensuring high adsorption activity. Experimental studies of the synthesis and granulation of the composite adsorbent alginate - 
diatomaceous earth - magnetite have shown that an increase in the content of diatomaceous earth leads to a natural increase in the 
size of the granules. When increasing the diameter of the nozzle from 1.5 mm to 3.5 mm, for example, the size of the granules 1.5-4.0 
(dc = 1.5 mm), 2.0-5.0 mm (dc = 3.0 mm) and 2.5-5.0 mm (dc = 3.5 mm). The diatomaceous earth content of more than 20% does not 
allow to carry out high-quality granulation on the experimental installation due to the increase in the viscosity of the suspension. The 
relationship between the size of gel granules and dried.  The process of application of the active magnetic phase of the adsorbent is 
investigated. The dependence of the quality of the granulation process on the solid phase content is established. The measured static 
strength of the adsorbent granules is in the range of 17 - 25 kPa. It is established that the composite adsorbent with the applied layer of 
magnetite has magnetic properties. The adsorption of PO4

3- anions from aqueous solutions was studied. For the adsorbent alginate - 
diatomite and alginate - diatomite - Fe3O4 - the adsorption capacity is 4 and 9 mg PO4

3- / g, respectively. The obtained composite 
adsorbents have a set of functional properties that are promising for use in modern water purification and purification systems. 
Keywords: adsorption; diatomite magnetite; phosphates; magnetic nanoparticle 
 

Вступ 
 

Розчинні фосфати – це хімічні сполуки, що 
широко використовуються в промисловості в якості 
синтетичних миючих засобах, харчових добавок, 
сировини, але основне їх застосування – добрива. У 

питну воду вони потрапляють в результаті 
нераціональної господарчої діяльності людини та 
недостатньо якісного очищення стічних вод. Високий 
вміст фосфатів у питній воді небезпечний, призводить 
до порушень роботи нирок, печінки, викликає 
дерматити та алергічні захворювання. Крім того, у 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ISSN 2079-5459 (print) 
ISSN 2413-4295 (online) СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"

ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 3 (9) 61
© О. О. ПАСЕНКО, Л. А. ФРОЛОВА, І. С. ШУНЬКІН, 2021



більшості випадків надмірне надходження фосфатів зі 
стічними водами у водойми, такі як озера та річки, 
призводить до евтрофікації.  

Запобігання шкідливого впливу розчинних 
фосфатів на довкілля можливо шляхом зменшення 
вмісту фосфору у водних об’єктах. Щоб зменшити 
масовий викид, необхідна методика очищення для 
видалення фосфатів зі стічних вод перед скидом до 
водойм. В останні роки з'явилися технології 
очищення, засновані на хімічному осадженні, 
біохімічних процесах або адсорбції, що були 
впроваджені та розроблені для видалення фосфатів зі 
стічних вод [1]. Біохімічне видалення фосфатів все ще 
обмежене і має бути додатково досліджено для 
забезпечення стабільної роботи очисних споруд, 
оскільки продуктивність системи чутлива до умов та 
складу стічних вод. Адсорбційні процеси, що 
використовуються, як після біологічної обробки для 
доочищення, так і окремо, також розглядаються як 
альтернатива ефективного видалення фосфатів. 
Адсорбційні процеси легко керуються, при цьому 
утворюється невелика кількість твердих відходів. У 
якості адсорбентів використовують доменний шлак, 
цеоліт, магнітні складні оксиди феруму, полімерні 
композити [2-5]. Ефективною також є хемосорбція 
фосфатів, тобто очищення з утворенням 
малорозчинних сполук фосфору. Звичайні адсорбенти 
не завжди ефективні для очищення стічних вод, 
оскільки деякі з них мають недостатньо розвинуту 
поверхню, або чинять токсичний вплив на 
гідробіонту.  

Тому розробка новітніх композитних 
адсорбентів є важливим завданням хімічної технології. 

Діатоміт, або діатомітова земля, є кременистою 
осадовою породою, що утворена в результаті 
накопичення і ущільнення мертвих діатомових 
водоростей, які опустилися на дно водойм. Діатоміт є 
доступною сировиною завдяки наявності родовищ по 
всьому світу. Вміст SiO2 в діатоміті зазвичай 
коливається між 80 і 90%. Висока пористість 
діатоміту робить його придатним для поверхневої 
модифікації, оскільки  поруватий діатоміт може бути 
носієм для адсорбентів, каталізаторів тощо. 
Правильний підбір оксиду металу для осадження на 
діатоміті має вирішальне значення для ефективної 
модифікації діатоміту для видалення фосфат-іонів [5-
9]. Ферум(ІІІ) оксиди є екологічно безпечними, 
дешевими, економічно доцільними модифікаторами. 
Наприклад, ферум оксиди (магнетит, гетит, 
лепідокрокіт, феригідрит, гематит і гетит). Крім того, 
магнетит має переваги пов’язані з наявністю 
магнітних властивостей, що дає змогу легко 
відокремлювати його від розчину. 

 

Мета роботи 
 

Метою дослідження було визначення, розробка 
та характеристика композитних  адсорбентів діатоміт-
альгінат- ферум(ІІ, ІІІ) оксид. 

 

Методика проведення експерименту 
 

У процесі виконання поставлених задач в 
експериментальних дослідженнях використовували 
наступні вихідні матеріали і методики 
експериментальних досліджень.  

Реактиви: альгінат натрію (ГОСТ 9284-20), 
діатоміт (ГОСТ 2164-10), ферум(ІІІ) сульфат (ГОСТ 
9485-74), ферум(ІІ) сульфат (ГОСТ 6981-94), амоній 
молібденовокислий 4-водний (ГОСТ 3765-7), 
гідроксид амонію (ГОСТ 24147-80).  

Нанесення нанорозмірного Fe3O4 на діатоміт 
проводили наступним чином: до розчину солей 
феруму додавали наважку діатоміту і інтенсивно 
перемішуючи додавали розчин гідроксиду амонію. 
Отриману суспензію перемішували протягом 30 хв. 
Осад відокремлювали від рідини декантацією, до 
відсутності сульфат-іону у зливній воді. 

Для приготування суспензії до 2% розчину 
альгінату натрію додавали суспензію діатоміту з 
нанесеним Fe3O4 до отримання 1%  розчину альгінату 
і відповідного вмісту твердої фази.  

Для отримання кулькоподібного 
гранульованого адсорбенту використовували 
лабораторну установку, що складалася з 
перистальтичного насосу, штативу, трубочки та 
змінного сопла (діаметр 1,5-3,5 мм).  

Дослідження адсорбції проводили наступним 
чином: до 100 мл розчину PO4

3- з концентрацією 50 
мг/л додавали 0,2 г адсорбенту та перемішували 
протягом 36 годин з відбором проби через 1, 4, 6, 8, 
12, 24, 36 годин. 

Вміст фосфатів визначали 
спектрофотометрично на спектрофотометрі UV-
5800PC Spectophometer за допомогою амонію 
молібденовокислого. 

Статичну міцність гранул визначали за 
стандартною методикою з використанням 
лабораторної установки. 

 

Результати та їх обговорення 
 

1. Одержання композиту альгінат-діатоміт 
Оскільки в якості наповнювача було обрано 

природний діатоміт, що має розвинену поверхню та 
може використовуватись в якості адсорбенту, на 
першому етапі дослідження була встановлена 
залежність впливу складу композитного адсорбенту 
на його гранулометричний склад. Були проведені 
дослідження залежності діаметру гелеподібних та 
висушених кульок від вмісту діатоміту (табл. 1). 

Збільшення вмісту діатоміту призводить до 
закономірного збільшення розміру гранул. При 
збільшенні діаметру сопла від 1,5 мм до 3,5 мм, 
наприклад, розмір гранул 1,5-4,0   (dc=1.5 мм), 2,0-5,0 
мм (dc= 3,0 мм) та 2,5-5,0 мм (dc=3.5 мм). Вміст 
діатоміту більше 20% не дозволяє провести якісну 
грануляцію на дослідній установці внаслідок 
збільшення в’язкості суспензії. 
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Оптимальним розміром гранул адсорбенту є 1,0 
– 3,0 мм, оскільки при подальшому збільшенні 
розміру утруднюється внутрішня дифузія. 

 

Таблиця 1 – Гранулометричний склад 
отриманих “мокрих” і “сухих” альгінат – діатомітових 
гранул 

 

 

Таблиця 2 – Фотографії отриманих “мокрих” 
гранул альгінат – діатоміт  

 

Dс, 
мм 

Вміст твердої фази, % 
1,5 5 10 

3,0 
 

 

2. Одержання композиту альгінат-діатоміт-Fe3O4 
Результати дослідження міцності гранул з 

нанесеним адсорбентом Fe3О4 на діатоміт наведені на 
рис. 1. 

З отриманих даних можна зробити висновок, 
що зі збільшенням діаметра гранул їх міцність 
збільшується при вмісті діатоміту 14%. Збільшення 
вмісту твердої фази до 18% призводить до зменшення 
міцності для гранул діаметром 1,5 та 3,5 мм. Міцність 
гранул більшого діаметру зі збільшенням вмісту 
твердої фази зменшується внаслідок утруднення 
дифузії іонів Ca2+. 

 

3. Дослідження нанесеного композиційного 
адсорбенту альгінат- діатоміт -Fe3O4   

Отримані гранули з нанесеним Fe3O4 володіють 
магнітними властивостями, що розширює межі їх 

практичного використання. Дослідження залежності 
гранулометричного складу від вмісту нанесеного 
адсорбенту наведені в табл. 3. Спостерігається 
збереження загальної тенденції: збільшення діаметру 
гранул при збільшенні діаметру сопла. 

0

5

10

15

20

14 18
 ω, %

с ,

 
Рис. 1 – Залежність міцності гранул від вмісту 
діатоміту з нанесеним Fe3О4 (діаметр сопла, мм:  

  -  1,5, – 3,0,  – 3,5) 
 
Таблиця 3 – Гранулометричний склад гранул 

альгінат – діатоміт з нанесеним Fe3O4 

 

Вміст 
твердої 
фази, % 

Мокрі Сухі 

Діаметр сопла, мм 

1,5 3,0 3,5 1,5 3,0 3,5 

14 3,5 4,5 3,0 3,0 4,0 3,5 

18 3,0 4,0 4,0 2,5 3,5 3,5 

 
У табл. 4 і 5 наведено фотографії гранул з 

різним вмістом нанесеного адсорбенту з додаванням 
Fe3O4. Чітко видно, що утворюються сферичні 
гранули правильної форми. 

 
Таблиця 4 – Фотографії “мокрих” гранул 

альгінат – діатоміт з нанесеним Fe3O4 

 
ω, 
% 

Діаметр сопла, мм 
1,5 3,0 3,5

14

 

18

 
 

% 
твердої 
фази 

Діаметр 
сопла, мм 

Діаметр 
“мокрих” 
гранул, мм 

Діаметр 
“сухих” 

гранул, мм 

1,5 
1,5 1,5 1,0
3,0 2,0 1,5
3,5 2,5 2,0

3 
1,5 1,5 1,5

3,0 3,0 2,5
3,5 3,0 2,5

5 
1,5 2,5 2,0
3,0 3,0 2,5
3,5 3,0 2,5

7,5 
1,5 3,0 2,5
3,0 3,5 3,0
3,5 3,5 3,0

10 
1,5 3,0 2,5
3,0 4,0 3,5
3,5 4,0 3,5

20 
1,5 3,5 3,0
3,0 5,0 4,5
3,5 5,0 4,5
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Таблиця 5 – Фотографії “сухих” гранул 
альгінат – діатоміт з нанесеним Fe3O4 

 
ω, 
% 

Діаметр сопла, мм 
1,5 3,0 3,5 

14 

 

18 

   

  

 
 

Рис. 2 – Кількість адсорбованого PO4
3- в залежності 

від часу адсорбції. 1 – композитний адсорбент 
альгінат-діатоміт-Fe3O4 2 – адсорбент альгінат-

діатоміт 
 
В сухому вигляді (табл. 5) форма гранул 

практично не змінюється, вони залишаються 
сферичної форми. 

Проведені дослідження процесу адсорбції іонів 
PO4

3-  шляхом  перемішування  адсорбенту  з 
розчином  фосфатів протягом 240 годин наведені на 
рис. 2. 

Використання в якості активної адсорбуючої 
добавки Fe3O4 (рис.2) показало, що максимальне 
вилучення PO4

3- становить 9 мг PO4
3-/г адсорбенту. 

 
Висновки 

  
Встановлено умови формування сферичних 

гранул діатоміту в присутності альгінату натрію 
С[СаCl2] = 0,024 моль/л, ω (діатоміт) = 5 – 20%. 

Отримано сферичні гранули адсорбентів з 
використанням в якості активного адсорбційного 
шару Fe3O4. 

Встановлено, що статична міцність отриманих 
гранул адсорбенту складає 17 – 25 кПа. 

Досліджено адсорбцію аніонів РО4
3-  із водних 

розчинів. Для адсорбенту альгінат-діатоміт та 
альгінат-діатоміт-Fe3O4 – 4 та 9 мг РО4

3-/г відповідно. 
 

Список литератури 
 

1. Chrispim M. C., Scholz M., Nolasco M. A. Phosphorus 
recovery from municipal wastewater treatment: Critical 
review of challenges and opportunities for developing 
countries. Journal of environmental management. 2019. 
Vol. 248. P. 109268. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.109268. 

2. Bée A. et al. Magnetic alginate beads for Pb (II) ions 
removal from wastewater. Journal of colloid and interface 
science. 2011. Vol. 362. №. 2. P. 486-492. doi: 
10.1016/j.jcis.2011.06.036. 

3. Frolova L. A. et al. Purification of wastewaters, containing 
chromium, by a sorbent based on blast furnace slag. Journal 
of Water Chemistry and Technology.  2015.  Vol. 37. №. 4. 
P. 185-190. doi:10.1016/j.jcis.2011.06.036. 

4. Frolova L., Kharytonov M. Synthesis of magnetic biochar 
for efficient removal of Cr (III) cations from the aqueous 
medium. Advances in Materials Science and Engineering. 
2019. Vol. 2019. doi: 10.1155/2019/2187132. 

5. Frolova L. et al. Investigation of the adsorption of ions 
chromium by mean biochar from coniferous trees. Applied 
Nanoscience.  2021.  P.  1-7.  doi: 10.1007/s13204-021-
01995-1. 

6. Alyosef H. A. et al. Effect of acid treatment on the chemical 
composition and the structure of Egyptian diatomite. 
International Journal of Mineral Processing. 2014. Vol. 
132. P. 17-25. doi: 10.1016/j.minpro.2014.09.001. 

7. de Namor A. F. D. et al. Turning the volume down on heavy 
metals using tuned diatomite. A review of diatomite and 
modified diatomite for the extraction of heavy metals from 
water. Journal of Hazardous Material. 2012. Vol. 241. P. 
14-31. doi: 10.1016/j.jhazmat.2012.09.030. 

8. Belhouchat N., Zaghouane-Boudiaf H., Viseras C. Removal 
of anionic and cationic dyes from aqueous solution with 
activated organo-bentonite/sodium alginate encapsulated 
beads. Applied Clay Science. 2017. Vol. 135. P. 9-15. doi: 
10.1016/j.clay.2016.08.031. 

9. Wu D. et al. Lanthanum adsorption using iron oxide loaded 
calcium alginate beads. Hydrometallurgy. 2010. Vol. 101. 
№. 1-2. P. 76-83. doi: 10.1016/j.hydromet.2009.12.002. 

 
References (transliterated) 

 
Chrispim M. C., Scholz M., Nolasco M. A. Phosphorus 
recovery from municipal wastewater treatment: Critical 
review of challenges and opportunities for developing 
countries. Journal of environmental management, 2019, 
Vol. 248, pp. 109268, doi: 10.1016/j.jenvman.2019.109268. 

1. Bée A. et al. Magnetic alginate beads for Pb (II) ions 
removal from wastewater. Journal of colloid and interface 
science, 2011, Vol. 362, no. 2, pp. 486-492, doi: 
10.1016/j.jcis.2011.06.036. 

2. Frolova L. A. et al. Purification of wastewaters, containing 
chromium, by a sorbent based on blast furnace slag . Journal 
of Water Chemistry and Technology.  2015. Vol. 37. no. 4.  
pp. 185-190, doi:10.1016/j.jcis.2011.06.036. 

3. Frolova L., Kharytonov M. Synthesis of magnetic biochar 
for efficient removal of Cr (III) cations from the aqueous 
medium. Advances in Materials Science and Engineering, 
2019, Vol. 2019,  doi: 10.1155/2019/2187132. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"
                                                                                                                                                                                                          ISSN 2079-5459 (print)  

ISSN 2413-4295 (online)

64 ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 3 (9)



4. Frolova L. et al. Investigation of the adsorption of ions
chromium by mean biochar from coniferous trees. Applied
Nanoscience, 2021, pp. 1-7, doi: 10.1007/s13204-021-
01995-1.
Alyosef H. A. et al. Effect of acid treatment on the chemical
composition and the structure of Egyptian diatomite.
International Journal of Mineral Processing. 2014. Vol.
132. pp. 17-25. doi: 10.1016/j.minpro.2014.09.001.

5. de Namor A. F. D. et al. Turning the volume down on heavy
metals using tuned diatomite. A review of diatomite and
modified diatomite for the extraction of heavy metals from

water. Journal of Hazardous Material, 2012, Vol. 241, pp. 
14-31, doi: 10.1016/j.jhazmat.2012.09.030. 

6. Belhouchat N., Zaghouane-Boudiaf H., Viseras C. Removal
of anionic and cationic dyes from aqueous solution with
activated organo-bentonite/sodium alginate encapsulated
beads. Applied Clay Science, 2017, Vol. 135, pp. 9-15, doi:
10.1016/j.clay.2016.08.031.
Wu D. et al. Lanthanum adsorption using iron oxide loaded
calcium alginate beads. Hydrometallurgy, 2010, Vol. 101,
no. 1-2, pp. 76-83, doi: 10.1016/j.hydromet.2009.12.002.

Відомості про авторів (About authors) 

Пасенко Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології неорганічних речовин та 
екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна; https://orcid.org/0000-0003-
3486-1864. 

Pasenko Olexander - PhD, Associate Professor of Department of Inorganic Substances Technology and Ecology, Ukrainian 
State University of Chemical Technology, Dnіpro, Ukraine; https://orcid.org/0000-0003-3486-1864. 

Фролова Лілія Анатоліївна – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології неорганічних речовин та 
екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», , м. Дніпро, Україна; https://orcid.org/0000-0001-
7970-2264, e-mail: 19kozak83@gmail.com 

Frolova Liliya – Doctor of Technic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Inorganic Substances 
Technology and Ecology, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnіpro, Ukraine; https://orcid.org/0000-0001-7970-
2264; e-mail: 19kozak83@gmail.com. 

Шунькін Ігнат Сергійович – аспірант кафедри технологій палива, полімерних та поліграфічних матеріалів ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна; https://orcid.org/ 0000-0001-8161-1265 

Shunkin Ihnat - Post Graduate Department of Fuel, Polymer and Printing Materials Technologies, Ukrainian State University 
of Chemical Technology, Dnіpro, Ukraine; https://orcid.org/ 0000-0001-8161-1265. 

Будь ласка, посилайтесь на цю статтю наступним чином: 
Пасенко О. О., Фролова Л. А., Шунькін І. С. Характеристика композиту діатоміт-альгінат-Fe3O4  як адсорбенту 

фосфатів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: 
НТУ «ХПІ». 2021. № 3 (9). С. 61-65. doi:10.20998/2413-4295.2021.03.09.   

Please cite this article as: 
Pasenko O., Frolova L., Shunkin  I. Characteristics of diatomite-alginate-Fe3O4 composite as a phosphate adsorbent. Bulletin 

of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2021, no. 3 
(9), pp. 61-65, doi:10.20998/2413-4295.2021.03.09. 

Пожалуйста, ссылайтесь на эту статью следующим образом: 
Пасенко А.А., Фролова Л. А., Шунькин И. С. Характеристика композита диатомит-альгинат-Fe3O4 как адсорбента 

фосфатов. Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Новые решения в современных технологиях. 
– Харьков: НТУ «ХПИ». 2021. № 3 (9). С. 61-65. doi:10.20998/2413-4295.2021.03.09.
АННОТАЦИЯ Проанализированы технологические подходы к использованию диатомовой земли в качестве сырья для 
создания композитных адсорбентов для очистки сточных вод от фосфатных ионов. Показано, что развитая поверхность 
диатомита может быть использована для создания гранулированного адсорбента, а оксиды железа (III) (магнетит, 
гетит, лепидокрокит, ферригидрит, гематит и гетит) виды топлива, дешевыми, экономически целесообразными 
модификаторами. Отмечается возможность получения магнитных гранул за счет образования магнетита. Предложено 
использование метода осаждения для образования нанесенного гранулированного адсорбента. Установлено влияние 
концентрации диатомита на статическую прочность гранул. Определено, что диаметр сопла также является важным 
фактором. Избранные технические решения направлены на решение проблем твердения гранул и обеспечения высокой 
адсорбционной активности. Экспериментальные исследования синтеза и грануляции композитного адсорбента альгинат - 
диатомит - магнетит показали, что увеличение содержания диатомовой земли приводит к закономерному увеличению 
размера гранул. При увеличении диаметра сопла с 1,5 мм до 3,5 мм, например, размер гранул 1,5-4,0 (dc = 1,5 мм), 2,0-5,0 мм 
(dc = 3,0 мм) и 2,5-5,0 мм (dc = 3,5 мм). Содержание диатомовой земли больше 20% не позволяет проводить качественное 
гранулирования на опытной установке из-за увеличения вязкости суспензии. Взаимосвязь между размером гелевых гранул и 
высушенных. Исследован процесс нанесения активной магнитной фазы адсорбента. Установлена зависимость качества 
процесса гранулирования от содержания твердой фазы. Измеренная статическая прочность гранул адсорбента 
находится в диапазоне 17 - 25 кПа. Установлено, что композитный адсорбент с нанесенным слоем магнетита обладает 
магнитными свойствами. Исследовано адсорбцию анионов PO4

3 из водных растворов. Для адсорбента альгинат - 
диатомит и альгинат - диатомит - Fe3O4 - адсорбционная способность составляет 4 и 9 мг PO4

3- / г соответственно. 
Полученные композитные адсорбенты имеют комплекс функциональных свойств, перспективных для использования в 
современных системах очистки и доочистки воды. 
Ключевые слова: адсорбция; диатомит; магнетит; фосфаты; магнитная наночастица 
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АНОТАЦІЯ Гідрохінон має високу токсичність і тому його вміст повинен ретельно контролюватися. Розробка нових 
простих у виготовленні електродів з кращими аналітичними характеристиками, що мають невисоку вартість аналізу, є 
актуальною задачею. Для визначення гідрохінону нами запропонований електрод на основі графіту та композиційного 
матеріалу, що складається з поліуретану (полімерна матриця), графітового порошку (для підвищення електропровідності 
матеріалу) та 18-молібдодифосфату як реагенту. До переваг поліуретанів при їх використанні для модифікації електродів 
можна віднести високу адгезію полімеру до поверхні електроду внаслідок наявності великої кількості полярних груп. Крім 
того, його специфічні властивості забезпечують високі фізико-механічні властивості полімеру. Молібденовий 
гетерополіаніон структури Доусона 18-молібдодифосфат-аніон P2Mo18O62

6- є достатньо сильним окисником – реакція з 
деякими відновниками відбувається майже миттєво, відновлення протікає без деструкції P2Mo18O62

6-, що дозволяє 
використовувати його багаторазово. Взаємодія P2Mo18O62

6- з різними відновниками відбувається при різній кислотності 
розчинів. Таким чином, варіювання рН розчину дозволяє визначати декілька речовин у сумісній присутності. Для підвищення 
електропровідності додавали у композиційний матеріал дрібнодисперсний графітовий порошок. З оптимальним значенням 
опору є зразки із вмістом графітового порошку від 50% до 70%. P2Mo18O62

6- додавали у кількості 20 % до загальної маси 
композиційного матеріалу. Синтезованим полімерним композиційним матеріалом з поліуретану та P2Mo18O62

6- 
модифікували графітовий електрод. Визначені основні електрохімічні характеристики запропонованого електрода. 
Відновлення P2Mo18O62

6- гідрохіноном відбувається у нейтральному середовищі (рН 6). Час відгуку при різних концентраціях 
становить 8 хв (при температурі 19°С). У даного електрода відсутній «ефект пам’яті», відносна похибка становить від 
1,3 до 1,9 %, а відхилення потенціалу – у межах 3-5 мВ. Межа визначення становить 2·10-5 моль/л. Вплив присутніх речовин 
оцінювали за допомогою константи селективності. Запропонований електрод має високу селективність по відношенню до 
великого числа неорганічних іонів. Для регенерації електрода його необхідно витримати у розчині 3%-вого гідроген 
пероксиду протягом 10 хвилин. 
Ключові слова: гетерополікомплекс структури Доусона; 18–молібдодифосфат; гідрохінон; потенціометричний 
сенсор;полімерний композиційний матеріал; поліуретан 
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ABSTRACT Hydroquinone has a high toxicity and therefore its content must be carefully monitored. The development of new easy-
to-manufacture electrodes with the best analytical characteristics, which have a low cost of analysis, is an urgent task. An electrode 
based on graphite and a composite material consisting of polyurethane (as polymer matrix), graphite powder (to increase the 
electrical conductivity of the material) and 18-molybdodiphosphate (as a reagent) for hydroquinone determination was proposed. 
The advantages of polyurethanes for the electrodes modification include high adhesion of the polymer to the electrode surface due to 
the presence of a large number of polar groups. In addition, its specific properties provide high physical and mechanical properties 
of the polymer. The molybdenum heteropoly anion of the Wales-Dawson type 18-molybdodiphosphate anion P2Mo18O62

6- is a strong 
enough oxidant. The reaction between it and the some reducing agents is almost instantaneous, the recovery proceeds without 
destruction of P2Mo18O62

6-, which allows its repeated use. Interaction of P2Mo18O62
6- with different reducing agents occurs at 

different acidity of solutions. Thus, varying the pH of the solution allows determining of several substances in a compatible presence. 
Fine graphite powder in quantity from 50% to 70% was added in composite material to increase the electrical conductivity. 
P2Mo18O62

6- was added in an amount of 20% to the total weight of the composite material. The graphite electrode was modified with 
the synthesized polymer composite material. The main electrochemical characteristics of the proposed electrode are determined. 
Reduction of P2Mo18O62

6- with hydroquinone is proceeds in a neutral medium (pH 6). The response time at different concentrations 
of the hydroquinone is 8 min (at a temperature of 19 °C). This electrode does not have a "memory effect", the relative error is from 
1.3 to 1.9%, and the potential deviation is in the range of 3-5 mV. The limit of determination is 2·10-5 mol/l. The effect of the present 
substances was evaluated using a constant of selectivity. The proposed electrode has a high selectivity for a large number of 
inorganic ions. The electrode must be soaked in a solution of 3% hydrogen peroxide for 10 minutes to regeneration. 
Keywords: Wales-Dawson type heteropoly complex; 18-molybdodiphosphate; hydroquinone; potentiometric sensor, polymer 
composite material; polyurethane. 
 

Вступ 
 

Унаслідок індустріалізації значні викиди різних 
забруднювачів з промислових відходів поступають у 

навколишнє середовище, зокрема у поверхневі води. 
Похідні фенолу характеризуються більш високим 
вмістом у навколишньому середовищі в порівнянні з 
іншими найбільш поширеними класами органічних 
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забруднювачів. Це пов’язано з тим, що ці сполуки 
застосовуються практично у всіх галузях 
промисловості: у виробництві лаків і фарб, 
синтетичних смол, пластифікаторів, поверхнево-
активних і дубильних речовин, отрутохімікатів, 
стабілізаторів, антисептиків та ін. [1] Фенольні 
сполуки також є перспективними речовинами для 
отримання біологічно активних препаратів і 
лікарських засобів [2]. Гідрохінон має яскраво 
виражені антиоксидантні властивості, що пов'язані з 
наявністю в його структурі рухомих атомів Гідрогену 
в гідроксильних групах, які легко віддають його при 
взаємодії з вільними радикалами [3,4]. Внаслідок 
цього гідрохінон використовується як антиоксидант у 
харчовій промисловості, а також як компонент у 
деяких косметичних засобах. 

Гідрохінон має високу токсичність і тому його 
вміст в об’єктах довкілля повинен ретельно 
контролюватися [5]. Нині різні методи аналізу, такі як 
флуоресцентний аналіз [6], спектрофотометрія [7], 
високоефективна рідинна хроматографія [8,9] і 
хроматографія-мас-спектрометрія [10], були успішно 
використані для виявлення гідрохінону, проте ці 
методи складні, трудомісткі і потребують коштовного 
обладнання. З іншого боку, відомо, що гідрохінон є 
електроактивною речовиною, тому для його 
визначення були запропоновані різні електрохімічні 
методики аналізу [11–13]. Однак для реалізації 
високочутливого, селективного і відтворюваного 
визначення гідрохінону завжди потрібна розробка і 
синтез нових електрохімічних інтерфейсів [14,15]. В 
електрохімічному аналізі інтерес викликає визначення 
органічних речовин на модифікованих електродах на 
основі вуглецю [16–19], оскільки такі електроди 
мають покращені аналітичні характеристики. Проте 
більшість з них, як правило, мають високу вартість, 
складний процес виготовлення та не завжди мають 
довгий строк служби, що значно погіршує  їх 
практичне застосування у промисловості та 
виробництві. Отже, розробка нових простих у 
виготовленні електродів з кращими аналітичними 
характеристиками, що мають невисоку вартість 
аналізу, є актуальною задачею [20]. 

У сучасному електронному приладобудуванні 
пріоритетним є створення міцних покриттів, що 
забезпечують стабільність роботи електронних 
пристроїв при їх тривалій експлуатації. Полімери, що 
використовуються у створенні електродів повинні 
бути хімічно інертними по відношенню до реагенту та 
визначуваних речовин, мати високу 
електропровідність та достатню стабільність. Серед 
полімерів інтерес представляють і поліуретани (ПУ) 
[21–23], до переваг яких, при їх використанні, для 
модифікації електродів можна віднести високу 
адгезію полімеру до поверхні електроду внаслідок 
наявності великої кількості полярних груп. Крім того, 
специфічні властивості ПУ забезпечують високі 
фізико-механічні властивості полімеру.  

Молібденовий гетерополіаніон (ГПА) 
структури Доусона 18-молібдодифосфат-аніон 
P2Mo18O62

6- (18-МДФК) є перспективними редокс 
реагентом [24–26], оскільки він є достатньо сильним 
окисником – реакція з деякими відновниками 
відбувається майже миттєво, відновлення протікає без 
деструкції 18-МДФК, що дає можливість 
використовувати його багаторазово [27]. Взаємодія 
18-МДФК з різними відновниками відбувається при 
різній кислотності розчинів. Таким чином, 
варіювання рН розчину дозволяє визначати декілька 
речовин у сумісній присутності [28,29]. 

 

Мета роботи 
 

Метою роботи було дослідження 
потенціометричних характеристик при визначенні 
гідрохінону з використанням графітового електрода, 
модифікованого полімерним композиційним матеріалом 
(ПКМ) на основі поліуретану та тетрабутиламонійної 
(ТБА) солі 18-молібдодифосфату. 

 

Виклад основного матеріалу 
 

1. Матеріали та обладнання 
Аммонійну сіль 18-молібдодифосфату 

(NH4)6P2Mo18O62·14H2O синтезували за методикою 
[30], модифікованою нами [29]. 0, 1 М розчин 18-
МДФК готували розчиненням 7,855 г отриманої солі в 
колбі на 25 мл. 

Для створення ПКМ використовували 
тетрабутиламонійну сіль 18-МДФК, оскільки 
амонійна сіль P2Mo18O62

6- добре розчинна у воді і 
вимивається із ПКМ у водних розчинах. Синтезували 
ТБА-18-МДФК осадженням надлишком ТБА броміду 
із концентрованого розчину ГПА. Осад фільтрували, 
промивали кілька разів дистильованою водою, і 
сушили на повітрі у відсутності сонячного світла і 
парів відновників. 

Для приготування композиційного матеріалу 
використовували графіт марки ЕУЗ-М, середній 
розмір частинок 50 мкм («Заваллівський Графіт», 
Україна), поліуретан лінійної будови (поліуретановий 
каучук «Десмокол» виробництва «Хімік-Плюс», Україна). 

Використовували дистильовану воду, 
ортофосфатну кислоту «х.ч.», органічні розчинники 
(ацетонітрил, ацетон) марок «х.ч.». Гідрохінон перед 
приготуванням водних розчинів попередньо 
очищували перекристалізацією із ацетонітрилу [31]. 

Потенціометричні вимірювання проводили на 
мілівольтметре рН-150мА (Гомель, Білорусь). Для 
вимірювання рН використовували комбінований 
електрод (ЕСК-10601/4), потенціал (Е) індикаторного 
електрода вимірювали відносно хлоридсрібного 
електрода порівняння. 

2. Приготування ПКМ 
Для приготування композиційного матеріалу 

спочатку змішували 5 г ретельно подрібненого 
графіту і 2 г ТБА солі 18-МДФК. Потім додавали 9 г 
поліуретанового каучуку і ретельно перемішували 
суміш до однорідності. Виливали на поверхню 
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електрода і залишали на повітрі до повного 
висихання. Товщина зразка ПКМ становила 2 мм. 

3. Електрод на основі композиційного 
матеріалу з ПУ та 18-МДФК 

На основі синтезованого ПКМ з ПУ та 18-
МДФК створений електрохімічний електрод, схема 
конструкції якого наведена на рис. 1: 

 
Рис. 1 – Схема конструкції потенціометричного 

електрода 
 

На нижню частину графітового електроду був 
нанесений композиційний матеріал, що складається з 
тетрабутиламонійної солі 18-молібдодифосфату, 
графітового порошку та поліуретану. До графітового 
електроду приєднали мідний дріт для з’єднання з 
приладом, та покрили верхню частину поліуретаном 
(як захисне покриття).  

 

Обговорення результатів 
 

Визначення основних електрохімічних 
характеристик електрода 

1. Вплив рН на електрохімічне визначення 
гідрохінону 

Досліджена залежність різниці потенціалів від 
концентрації гідрохінону при різних рН розчину (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Залежність різниці потенціалів від 

від’ємного десяткового логарифму концентрації 
гідрохінону при рН 2, 4, 6, 8 і 10 

 

Як видно з рис. 2, найбільший інтервал 
визначуваних концентрацій мають залежності при рН 
6 і 8. При порівнянні характеристик градуювальних 
графіків (ГГ) при цих рН від 5 до 7 (табл. 1), видно, 
що більшим інтервалом визначуваних концентрацій 

характеризується залежність різниці потенціалів від 
від’ємного логарифму концентрацій при рН 6. Крім 
того, при цьому рН сигнал наближується до 
Нернстського – тангенс кута нахилу прямої є близьким 
до 59 мВ. Таким чином, для електрохімічного 
визначення гідрохінону з використанням 
запропонованого електроду створювали рН розчину 6. 

 

Таблиця 1 – Параметри градуювальних 
графіків (y = a + bx) електрохімічного визначення 
гідрохінону при різних рН 

pH 5 6 7
a -44±9 -4±6 -125±18
b 78±2 64±2 89±5
R2 0.998 0.998 0.994
Інтервал С, mM 0.02-2.2 0.02-10 0.02-1.7

 

Механізм і швидкість протікання окисно-
відновних процесів гідрохінону залежить від рН 
середовища. Процес окиснення гідрохінону 
здійснюється у дві стадії: на першій стадії у 
результаті одноелектронного окиснення утворюються 
хінгідрон, який на другій стадії віддає ще один 
електрон з утворенням хінону [32]: 

 
 

Депротонізація може передувати стадії віддачі 
електрона від молекули гідрохінону до електрода або 
протікати одночасно з нею. 

Відомо, що у водних розчинах фенольні 
сполуки можуть перебувати у катіонній, нейтральній 
або аніонній формах. Так як відрив електрона від 
нейтральної частинки потребує менше енергії, ніж від 
катіонної, тому потенціал гідрохінону в нейтральному 
середовищі, де переважають нейтральні форми 
молекул, нижче, ніж в кислому [33]. Це пояснює той 
факт, що відновлення 18-МДФК гідрохіноном 
швидше відбувається у нейтральному середовищі. 

Відновлення 18-молібдодифосфату також 
залежить від кислотності розчину. Аніон 18-МДФК 
має достатньо низький заряд (–6), тому при 
відновленні він приєднує атоми гідрогену 
гідроксильних груп гідрохінону. Зважаючи на кут 
нахилу ГГ (табл. 1) при рН 6, на поверхні ПКМ 
відбувається одноелектронне окиснення 18-МДФК: 

 

P2Mo18O62
6- + ē + H+ → HP2Mo18O62

6- 
 

2. Часу відгуку електрода 
Для визначення часу відгуку електрода 

фіксували час, починаючи з моменту, коли електроди 
були опущені у розчин і до моменту, коли зміна 
потенціалу двох вимірів не перевищувала 1 мВ. 
Дослід провели при чотирьох різних концентраціях. 
Як видно з рис. 3, час відгуку при різних 
концентраціях становить 8 хв. Даний експеримент був 
проведений при температурі в лабораторії 19°С.  
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Рис. 3 – Зміна різниці потенціалів у часі при рН 6 та 

різних концентраціях гідрохінону у розчині 
 

3. Відтворюваність 
На рис. 4. наведений графік, що відображає 

відтворюваність сигналу. Вимірювали потенціал 
розчинів гідрохінону концентрацією 10-4 моль/л при 
рН 6 через рівні проміжки часу (2 год.). Як видно з 
рис. 5, усі виміряні значення потенціалів є близькими, 
тобто у даного електрода відсутній «ефект пам’яті». 

У табл. 2 наведено дані з відтворюваності 
результатів ГГ. Як видно з табл. 2, відносна похибка 
становить від 1,3 до 1,9 %, а відхилення потенціалу – 
у межах 3–5 мВ. 

 

 

Рис. 4 – Зміна різниці потенціалів у часі при рН 6 та 
концентрації гідрохінону у розчині 10-4 моль/л 

 

Таблиця 2 – Відтворюваність результатів 
електрохімічного визначення при різних 
концентраціях гідрохінону та рН 6 

Cгідр., М  -lgC  Eсер±Δ  Sr, % 

5·10-5  4.301  265±4  1.5  
10-4  4.000  243±4  1.5  
2·10-4  3.670  221±3  1.3  
5·10-4  3.301  196±4  1.5  
10-3  3.000  173±5  1.9  

 

4. Градуювальний графік 
На рис. 5 наведений ГГ, побудований в 

координатах (Есер) – (–lgC) із зазначенням довірчого 

інтервалу. Рівняння ГГ: y = (-35±3)+(70±1)·(-lgC), r2 = 
0,999.  

 
Рис. 5 – Залежність різниці потенціалів від 

від’ємного десяткового логарифму концентрації 
гідрохінону при рН 6 

 

Коефіцієнт кореляції практично дорівнює 1, що 
підтверджує лінійність ГГ, і, що всі точки функції 
лежать на прямій. 

 

5. Межа визначення 
Межа визначення була знайдена як точка 

перетину ГГ та прямої ліні, що відповідає області 
низьких концентрацій, коли при зміні концентрації 
практично не відбувається зміни потенціалу. Вона 
становить 2·10-5 моль/л. 

 

6. Вплив присутніх речовин 
Вплив присутніх речовин оцінювали за 

допомогою константи селективності pot
BAK , , яку 

визначали методом фіксованих перешкод для деяких 
іонів. Е.р.с. комірки вимірювали в розчинах з 
постійною концентрацією супутнього іона (аB) 0,1 
моль/л (для * 0,01 моль/л і для ** 0,001 моль/л) і 
різної концентрації гідрохінону від 4·10-6 до 3·10-4. 
Будували залежність отриманих значень потенціалу 
від -lg концентрації гідрохінону. Точка перетину 
екстраполяції лінійних ділянок графіків показує 
значення концентрації гідрохінону(аA), яке 
підставляли для обчислень константи селективності в 
рівняння Нікольського-Ейзенмана: 

,
/, BA zz

B

Apot
BA a

a
K =

  
(1)

 

де zА і zВ – заряди визначуваного і супутнього 
іонів, відповідно. 

Знайдені константи селективності представлені 
в табл. 3. Більшість неорганічних іонів не заважають 
визначенню при великому їх надлишку. 

Як видно з табл. 3, запропонований електрод 
має високу селективність по відношенню до великого 
числа неорганічних іонів.  

 

7. Регенерація електрода 
Оскільки відновлення 18-МДФК відбувається 

оборотно, без руйнування його структури, можливе 
багаторазове використання розробленого електрода. 
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Після закінчення вимірювання 18-МДФК, що 
міститься в електроді, необхідно регенерувати. Для 
цього досить витримати електрод у розчині 3%-вого 
гідроген пероксиду протягом 10 хвилин. 

 

Таблиця 3 – Константи селективності 
потенціометричного визначення гідрохінону з 
використанням запропонованого потенціометричного 
електрода 

Interferents pot
BA,K pot

BA,lgK-

Na+, Ca2+ 5.2·10-5 4.3 
Zn2+, CH3COO− 5.8·10-5 4.2 
Cl− 7.2·10-5 4.1 
CO3

2− 1.1·10-4 4.0 
NH4

+, Mg2+ 1.5·10-4 3.8 
NO2

−, S2O3
2− 1.8·10-4 3.7 

NO3
−, SO3

2− 2.7·10-4 3.6 
Al3+ 2.9·10-4 3.5 
SO4

2−, PO4
3− 4.5·10-4 3.3 

Fe3+ 1.7·10-3 2.8 
Br− 2·10-3 2.7 
K+, Cu2+, Fe2+ 2.5·10-3 2.6 
F− 8.6·10-3 2.1 
I− 10-2 2.0 

 

Висновки 
 

На основі синтезованого полімерного 
композиційного матеріалу з поліуретану та 18-
молібдодифосфату створений електрохімічний 
електрод. Електрод характеризується достатньою 
чутливістю та селективністю, у даного електрода 
відсутній «ефект пам’яті», відносна похибка 
становить від 1,3 до 1,9 %, а відхилення потенціалу – 
у межах 3-5 мВ. Єдиним недоліком можна вважати 
достатньо невеликий час відгуку (8 хв при 
температурі 19 °С). 

Розроблений електрод може бути використаний 
для визначення відновників, таких як гідрохінон, 
окисно-відновного потенціалу у біомедичних і 
клінічних випробуваннях, дослідженнях забруднення 
сировини, об’єктів навколишнього середовища, аналізі 
фармацевтичних препаратів, сільськогосподарської 
продукції і харчових продуктів.  
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АННОТАЦИЯ Гидрохинон обладает высокой токсичностью и поэтому его содержание должно тщательно 
контролироваться. Разработка новых простых в изготовлении электродов с лучшими аналитическими 
характеристиками невысокой стоимостью анализа является актуальной задачей. Для определения гидрохинона нами 
предложен электрод на основе графита и композиционного материала, состоящего из полиуретана (полимерная 
матрица), графитового порошка (для повышения электропроводности материала) и 18-молибдодифосфата в качестве 
реагента. К преимуществам полиуретанов при их использовании для модификации электродов можно отнести высокую 
адгезию полимера к поверхности электрода вследствие наличия большого количества полярных групп. Кроме того, его 
специфические свойства обеспечивают высокие физико-механические свойства полимера. Молибденовый 
гетерополианион структуры Доусона 18-молибдодифосфат-анион P 2Mo18O62

6- является достаточно сильным 
окислителем – реакция с некоторыми восстановителями происходит практически мгновенно, восстановление 
протекает без деструкции P 2Mo18O62

6-, что позволяет использовать его многократно. Взаимодействие P 2Mo18O62
6- с 

различными восстановителями происходит при разной кислотности растворов. Таким образом, варьирование рН 
раствора позволяет определять несколько веществ в совместном присутствии. Для повышения электропроводности 
композиционного материала добавляли мелкодисперсный графитовый порошок. Оптимальное значение сопротивления 
имеют образцы с содержанием графитового порошка от 50% до 70%. P2Mo18O62

6- добавляли в количестве 20% от общей 
массы композиционного материала. Синтезированным полимерным композиционным материалом, состоящего из 
полиуретана, графита и P 2Mo18O62

6-, модифицировали графитовый электрод. Определены основные 
электрохимические характеристики предложенного электрода. Восстановление P 2Mo18O62

6- гидрохиноном происходит в 
нейтральной среде ( рН 6). Время отклика при различных концентрациях составляет 8 мин ( при температуре 19 °С). У 
данного электрода отсутствует « эффект памяти», относительная погрешность составляет от 1,3 до 1,9%, а 
отклонение потенциала – в пределах 3-5 мВ. Предел обнаружения составляет 2·10-5 моль/л. Влияние присутствующих 
веществ оценивали с помощью константы селективности. Предложенный электрод обладает высокой селективностью 
по отношению к большому числу неорганических ионов. Для регенерации электрода его необходимо выдержать в 
растворе 3%-ного пероксида водорода в течение 10 минут. 
Ключевые слова: гетерополикомплекс структуры Доусона; 18–молибдодифосфат; гидрохинон; потенциометрический 
сенсор; полимерный композиционный материал; полиуретан 
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АНОТАЦІЯ Для поліпшення здоров'я населення необхідно розробляти продукти, до складу яких входять натуральні 
інгредієнти з антиоксидантними властивостями. Актуальним на сьогодні є розробка технології м’ясо-рибних формованих 
напівфабрикатів аюрведичного направлення. Основною сировиною було вибрано м’ясо птиці. Провівши літературний огляд 
наукових публікацій, порівнявши хімічний склад різних видів риби, вибрано морську рибу ‒ хек, мінтай, океанічну ‒ сайду, 
пікшу, що мають найбільшу кількість білка. Технологія формованих м’ясо-рибних продуктів дозволяє вводити до складу 
напівфабрикатів поліфункціональні інгредієнти, які збагачують хімічний склад продукту, підвищують харчову цінність, 
покращують його смакові властивості, а також розширюють асортимент продукції, переробляння сировини без відходів 
виробництва. Дана технологія дає можливість створення м’ясо-рибних напівфабрикатів, зі спрямованою зміною хімічного 
складу, які відповідають фізіологічним потребам організму людини, насамперед призначених для дітей, людей похилого 
віку. Розроблено 21 зразок м'ясо-рибних фаршевих систем  для виявлення найбільш оптимальних співвідношень між м'ясною 
та рибною сировиною. Проведено дослідження органолептичної оцінки м'ясо-рибних напівфабрикатів, з введенням в 
рецептуру рибної сировини від 10 до 50 %. На основі результатів досліджень побудовано  розгорнуті профілограми. 
Загальний порівняльний аналіз дає змогу стверджувати, що серед всіх представлених зразків досліджень найкращі оцінки 
отримали зразок №5 та №4 з використанням океанічної риби (пікші у кількості 50 %; сайди у кількості  40 %) за такими 
показниками як смак, запах та консистенція. В результаті досліджень фізико-хімічних показників розроблених м'ясо-
рибних фаршевих систем встановлено, що майже всі дослідні зразки характеризувались підвищеним  вмісту вологи при 
збільшенні кількості рибної сировини. Для подальших досліджень відібрано зразки, рецептури яких були найбільш 
оптимальні за співвідношенням м'ясної та рибної сировини, а саме куряче філе та філе пікші у співвідношенні 50:50 %, та 
куряче філе та філе сайди – 60:40 %. 
Ключові слова: м'ясо птиці; хек; минтай; пікша; сайда; м’ясо-рибні напівфабрикати; поліфункціональні добавки; технологія 
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ABSTRACT To improve the health of the population, it is necessary to develop products that contain natural ingredients with 
antioxidant properties. The development of the technology of meat and fish molded semi-finished products of the Ayurvedic direction 
is relevant today. The main raw material was poultry meat. After conducting a literary review of scientific publications and 
comparing the chemical composition of different types of fish, we selected sea fish ‒ hake, pollock and oceanic ‒ saithe, haddock with 
amount of protein. The technology of molded meat and fish products allows to introduce into the composition of semi-finished 
products multifunctional ingredients that enrich the chemical composition of the product, increase the nutritional value, improve its 
taste, and expand the range of processing of raw materials without production waste. This technology makes it possible to create 
meat and fish semi-finished products, with a targeted change in the chemical composition, corresponding to the physiological needs 
of the human body, especially for children, the elderly. To identify the most optimal ratios between meat and fish raw materials, have 
been developed 21 samples of minced meat and fish systems. A study of the organoleptic evaluation of meat and fish semi-finished 
products was carried out, with the introduction of fish raw materials into the recipe from 10 to 50%. The detailed profilograms were 
built on the basis of the research results. The general comparative analysis allows us to state that among all the presented research samples, 
the best marks were obtained for sample No. 5 and No. 4 using ocean fish (haddock in the amount of 50%; saithe fish in the amount of 40%) 
in terms of taste, smell and consistency. As a result of studies of the physicochemical indicators of the developed minced meat and fish 
systems, it was found that almost all prototypes were characterized by an increased moisture content with an increase in the amount of fish 
raw materials. For further research, samples were selected whose recipes were the most optimal in terms of the ratio of meat and fish raw 
materials, namely chicken fillet and haddock fish in a ratio of 50: 50%, and chicken fillet and saithe fish ‒ 60: 40%. 
Keywords: poultry meat; hake; pollock; haddock; saithe, meat and fish semi-finished products; multifunctional additives; technology 
 

Вступ 
 

У відповідності з державною політикою 
України в області здорового харчування населення на 

період до 2030 року важливим завданням є розвиток 
виробництва харчових продуктів, що сприяють 
збереженню і зміцненню здоров'я різних груп 
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населення. Для поліпшення здоров'я населення 
необхідно розробляти продукти, до складу яких 
входять натуральні інгредієнти з антиоксидантними 
властивостями.  Сьогодні спостерігається зростання 
попиту на продукти, що володіють унікальними 
біологічно активними речовинами, здатними 
позитивно впливати на здоров'я людини [1]. 

Саме технологія комбінованих харчових 
продуктів (КХП) найближче підходить до створення 
так званого «ідеального» харчового продукту, 
збалансованого за основним інгредієнтним складом 
що відповідає формулі науково обґрунтованої теорії 
оптимального харчування [2]. Неоднорідність м'ясної 
і рибної сировини та інших рецептурних інгредієнтів, 
особливо тваринного походження, вимагає розробки 
нових підходів до складання рецептур м'ясних 
продуктів. В даний час не існує чітко 
регламентованих правил складання рецептур 
комбінованих м'ясних продуктів [3]. З огляду на 
особливості сучасного технологічного процесу 
правила складання рецептур не можуть бути 
уніфіковані, а повинні носити адаптивний характер, 
щоб одержаний продукт відповідав сучасним вимогам 
функціонального харчування [4].  

Мета роботи 

Створення технології м’ясо-рибних 
формованих напівфабрикатів з використанням 
поліфункціональних добавок аюрведичного 
направлення, зокрема для дітей та людей похилого 
віку, з хорошими органолептичними властивостями 
продукту.  Для виготовлення дослідної партії м'ясо-
рибних напівфабрикатів нами було взято м’ясо птиці, 
як найбільш доступну для українського споживача 
сировину, а також морську рибу  ‒ хек, мінтай, 
океанічну ‒ сайду, пікшу. 

Виклад основного матеріалу 

Харчова цінність риби визначається перш за 
все вмістом повноцінних білків [5]. Залежно від виду 
в рибі міститься (у %): білка ‒ від 15 до 19,5, жиру ‒ 
від 0,4 до 5,7, мінеральних речовин - від 1,2 до 1,7 [6]. 
Так,  масова частка білка в м’язах океанічної риби, а 
саме сайди складає 19,1 %, пікші – 18,1 % [7], тоді як 
в м’ясі птиці – 18,2% [8].  

Порівняльний аналіз хімічного складу різних 
видів риби з традиційною свининою та м’ясом птиці 
наведено в табл. 1. 

Біологічна цінність м'яса залежить від вмісту 
незамінних амінокислот [9]. Білки м'язів риби багаті 
лейцином  ‒ 3,9-18,0 %, ізолейцином ‒ 2,6-7,7 %, 
фениланином 1,9-14,8 %, метіоніном 1,5-3,7 %, 
треоніном 0,6-6,2 % [10]. Так, на приклад, в м’язовій 
тканині океанічної риби сайди та пікші кількість 
кількість лейцину складає, %: 1,58 та 1,53, ізолейцину 
– 0,89 та 0,87, феліланіну – 0,46 та 0,74, метіоніну –
0,58 та 0,56, треоніну – 0,85 та 0,89 [11],  а морської 

хека та мінтая  складає, %: лейцину ‒ 1,19 та 0,98, 
ізолейцину – 0,75 та 0,57, феліланіну  –  0,64 та 0,47, 
метіоніну – 0,51 та  0,37, треоніну – 0,70 та 0,53 [12]. 

Таблиця 1 – Порівняльний  аналіз хімічного 
складу м’яса різних видів риби з традиційною 
свининою та м’ясом птиці 

Вид риби 
Масова частка, % 

волога білок жир зола
Карась 78,9 17,7 1,8 1,6
Товстолоб 74,0 19,5 5,7 1,7
Короп 77,4 16,0 5,3 1,3
Мінтай* 81,9 15,0 0,9 1,3
Хек* 79,9 16,6 2,2 1,3
Пікша* 81,1 18,2 0,5 1,2
Сайда* 79,2 19,1 0,4 1,2
Свинина 72,4 19,4 7,1 1,1
М’ясо птиці 62,6 18,2 18,4 0,8

Співвідношення жир / білок для різних видів 
риби значно відрізняються [13]. Так, наприклад, для 
м'язової тканини річкової риби коропа це 
співвідношення 1:3, тоді як для карася - 1:9,8, для 
морської (мінтай та хек) ‒ 1:13, для океанічної (пікша, 
сайда) ‒ 1:27 [14]. Білки риби швидше 
перетравлюються в шлунково-кишковому тракті 
людини і краще засвоюються (на 93-98 %), тоді як 
білки м'яса - 87-89 % [15]. Тому розробка технології 
м’ясо-рибних продуктів в Україні є актуальною.  

Обговорення результатів 

Аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень 
щодо створення нових видів продуктів на основі 
рибного фаршу свідчить про широкі можливості 
використання в харчовій промисловості для 
подальшого розширення асортименту  продукції. 

Технологія формованих м’ясо-рибних 
продуктів має наступні переваги: 

- продукція може бути виготовлена з риби з 
механічними пошкодженнями, шматочків риби 
неправильної форми. Це дає можливість 
використовувати м'язову тканину риби в 
безвідходному виробництві.  

- при переробці сировини у фарш зберігаються 
всі хімічні властивості вихідної сировини; 

- дозволяє вводити до складу напівфабрикатів 
поліфункціональні інгредієнти, які збагачують 
хімічний склад продукту, підвищують харчову 
цінність, покращують його смакові властивості, а 
також розширюють асортимент продукції; 

- дає можливість створення технологій якісно 
нових харчових продуктів, а саме м’ясо-рибних 
напівфабрикатів, зі спрямованою зміною хімічного 
складу, які відповідають фізіологічним потребам 
організму людини, насамперед призначених для дітей, 
людей похилого віку тощо; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ISSN 2079-5459 (print)
ISSN 2413-4295 (online) СЕРІЯ "НОВІ РІШЕННЯ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ"

ВІСНИК НТУ "ХПІ" № 3 (9) 75



- отримати продукт максимально готовий до 
вживання після термічної обробки. 

Нами було розроблено 21 зразок 
експериментальних м'ясо-рибних фаршевих систем з 
метою виявлення найбільш оптимальних 
співвідношень між м'ясною та рибною сировиною. За 
контроль було обрано посічені напівфабрикати  
«Християнські», вироблені згідно ТУ 9214-021-
51361389-2002. В табл. 2 представлені варіанти 
комбінування м'ясної та рибної сировини. 

Таблиця 2 ‒ Рецептури експериментальних 
зразків м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів 

Сировина 

Варіант рецептури 
Контрол

ь 
ТУ 9214-

021-
5136138
9-2002 

Зразок 
1  

90:10 

Зразок 
2 

80:20 

Зразок 
3  

70:30 

Зразок 
4  

60:40

Зразок 
5  

50:50

Куряче філе 53,7 48,3 42,9 37,6 32,2 26,85

Риба* (сайда, 
пікша, хек, 
минтай), г 

- 5,4 10,8 16,1 21,5 26,85

Хліб, г 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 
Меланж, г 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
Цибуля 
ріпчаста, г 

11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

Сіль, г 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Перець, г 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Панірувальні 
сухарі, г 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Вода, г 13,0 11,7 10,4 9,1 7,8 6,5 

*Кількість рибної сировини в рецептурах
м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів була 
актуальною для всіх видів риби, представлених в 
табл. 2. 

В табл. 3 наведено результати досліджень 
органолептичної оцінки м'ясо-рибних формованих 
напівфабрикатів.  

Для кращого сприйняття результатів 
досліджень побудовано розгорнуті профілограми 
розроблених м’ясо-рибних формованих 
напівфабрикатів (рис. 1– 4). Побудовані профілі 
дають можливість виявити за визначеними 
показниками зовнішнього вигляду, кольору, смаку, 
запаху, консистенції, виду на розрізі, різницю між 
досліджуваними зразками формованих 
напівфабрикатів і контролю. 

З рис. 1 хек має специфічний запах, тому в 
розроблених м’ясо-рибних напівфабрикатах зі 
збільшенням м’яса риби спостерігається суттєве 
погіршення як смаку і запаху, порівняно з 
контрольним зразком (8,83 бали), так і  консистенції 
за рахунок більшої кількості вологи в рибі, порівняно 
з м’ясом птиці. 

Таблиця 3 ‒ Органолептична оцінка м’ясо-
рибних напівфабрикатів (риба хек від 10 до 50%) 

Зразок

Показники 
Зовніш
ній 

вигляд 
Колір Смак Запах 

Конси
стен 
ція 

Вид на 
розрізі

Серед
ня 

оцінка
Контро
ль 

8 10 9 9 7 9 8,83 

Зразок 
1 

(90:10)
7 8 8 9 8 7 7,8 

Зразок 
2 

(80:20)
7 7 8 8 7 7 7,3 

Зразок 
3 

(70:30)
7 8 8 7 6 7 7,1 

Зразок 
4 

(60:40)
6 7 9 6 6 7 6,83 

Зразок 
5 

(50:50)
5 7 8 7 5 6 6,33 

Рис. 1 – Профілограма  органолептичної оцінки 
формованих м’ясо-рибних напівфабрикатів 

(риба хек від 10 до 50%) 

У зразках напівфабрикатів з використання 
м’яса минтая №4 та №5 аналогічно з попередньою 
дослідною партією напівфабрикатів з використанням 
хека, спостерігається погіршення смако-ароматичних 
властивостей.  Найкращим виявився зразок ‒ №1, до 
рецептури якого було 10% риби (мінтай), його 
середній бал  за результатами органолептичного 
дослідження становив 7,6 балів (рис. 2). 
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Рис. 2 – Профілограма  органолептичної оцінки 
формованих м’ясо-рибних напівфабрикатів 

(риба минтай від 10 до 50% ) 
 

Під час проведення органолептичних 
досліджень м’ясо-рибних напівфабрикатів з 
океанічною рибою до складу рецептури яких входило 
від 10 до 50% м’яса пікші, встановлено що найвищу 
оцінку 8,16 балів,  отримав зразок №5, до складу 
якого входило до 50 % риби (50:50 %) за показником 
смак та аромат, консистенція більш соковита, ніж у 
попередніх дослідних зразках (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 – Профілограма органолептичної оцінки м’ясо-
рибних формованих напівфабрикатів 

(риба пікша від 10 до 50%)  
 
Загальний порівняльний аналіз дає змогу 

стверджувати, що серед всіх представлених зразків 
досліджень найкращі оцінки отримали зразок №5 
(пікша 5 0%) та зразок №4 (сайда 40 %) за такими 
показниками: смак, запах та консистенція (рис. 4).  

 
 

Рис. 4 ‒ Профілограма  органолептичної оцінки м’ясо-
рибних формованих напівфабрикатів  

(риба сайда від 10 до 50%) 
 
Щодо оцінювання органолептичних показників 

розроблених м'ясо-рибних формованих 
напівфабрикатів, як зовнішній вигляд, колір та вид на 
розрізі ‒ оцінка майже не змінювалась при 
збільшення відсотку введення в рецептуру рибної 
сировини від 10 до 50 %. Проте навпаки, при 
збільшенні частки хека та минтая в рецептурі більше 
ніж на 30 % спостерігається погіршення смакових 
властивостей, тому було прийнято рішення в 
подальших дослідженнях не використовувати дану 
сировину. Дослідження напівфабрикатів з хеком та 
минтаєм з масовою часткою 10 % не є доцільним із-за 
незначної кількості рибного фаршу в складі 
рецептури.  

У табл. 3 наведено дослідження за фізико-
хімічними показниками розроблених м'ясо-рибних 
формованих напівфабрикатів. 

З табл. 3 видно, що майже всі дослідні зразки 
мають ідентичний характер зміни показника вмісту 
вологи при збільшенні кількості рибної сировини, а 
саме – зростання. Це, насамперед, пов'язано з тим 
фактом, що морська риба (хек, мінтай) та океанічна 
(пікша, сайда) мають більшу кількість вологи в 
своєму складі від 62,01 до 64,87 %. За рахунок цього в 
дослідних зразках у порівнянні з контрольним 
збільшувалась кількість вологи. Тому за результатами 
органолептичної оцінки показник консистенції набрав 
порівняно низький бал.  

У багатьох продуктах вода є кількісно 
переважаючим компонентом, яка істотно впливає на 
якісні характеристики харчової сировини і стійкість 
до  мікробіологічного псування. Вміст вологи в 
харчових продуктах залежить від особливостей їх 
хімічного складу, термінів і умов зберігання. Отже, 
враховуючи результати попередніх досліджень було 
прийнято рішення подальші дослідження проводити 
зі зразками, рецептури яких були найбільш 
оптимальні за співвідношенням м'ясної та рибної 
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сировини, а саме куряче філе та філе пікші у 
співвідношенні 50:50 %, та куряче філе та філе сайди 
– 60:40 %. 

 
Таблиця 3 ‒ Фізико-хімічні показники 

розроблених м’ясо-рибних формованих 
напівфабрикатів 

 

Зразок 
Показники 

Вміст 
вологи, % рН Вміст золи, % 

ХЕК 
Контрольн
ий зразок 

51,2±0,6 5,9±0,1 1,2±0,1 

Зразок 1 
(90:10) 

60,23±0,2
1 

6,0±0,1 1,3±0,1 

Зразок 2 
(80:20) 60,98±0,6 6,1±0,1 1,4±0,1 

Зразок 3 
(70:30) 

61,42±0,5 6,0±0,1 1,4±0,1 

Зразок 4 
(60:40) 

62,0±0,4 6,2±0,1 1,5±0,1 

Зразок 5 
(50:50) 62,91±0,8 6,6±0,1 1,8±0,1 

МІНТАЙ 
Контрольн
ий зразок 

51,2±0,6 5,9±0,1 1,2±0,1 

Зразок 1 
(90:10) 61,12±0,7 6,1±0,1 1,4±0,1 

Зразок 2 
(80:20) 62,23±0,6 6,0±0,1 1,4±0,1 

Зразок 3 
(70:30) 

62,14±0,3 6,4±0,1 1,5±0,1 

Зразок 4 
(60:40) 63,56±0,7 6,3±0,1 1,8±0,1 

Зразок 5 
(50:50) 64,87±0,1 6,4±0,1 1,9±0,1 

ПІКША 
Контрольн
ий зразок 

51,2±0,6 5,9±0,1 1,2±0,1 

Зразок 1 
(90:10) 59,61±0,2 6,0±0,1 1,2±0,1 

Зразок 2 
(80:20) 

58,21±0,6 6,2±0,1 1,5±0,1 

Зразок 3 
(70:30) 

59,87±0,3
2 

6,2±0,1 1,5±0,1 

Зразок 4 
(60:40) 60,56±0,9 6,3±0,1 1,6±0,1 

Зразок 5 
(50:50) 

62,81±0,7 6,3±0,1 1,9±0,1 

САЙДА 
Контрольн
ий зразок 51,2±0,6 5,9±0,1 1,2±0,1 

Зразок 1 
(90:10) 58,11±0,4 6,1±0,1 1,4±0,1 

Зразок 2 
(80:20) 

58,89±0,6 6,3±0,1 1,5±0,1 

Зразок 3 
(70:30) 59,95±0,5 6,3±0,1 1,6±0,1 

Зразок 4 
(60:40) 

60,43±0,1
1 6,5±0,1 1,8±0,1 

Зразок 5 
(50:50) 

62,01±0,7 6,6±0,1 1,8±0,1 

Визначення амінокислотного та 
жирнокислотного складу готового продукту та його 
стійкість в процесі зберігання є результатом 
подальших наших досліджень.  

 
Висновки 

 
Аналіз вітчизняної та закордонної науково-

технічної літератури та результати патентного пошуку 
показали, що питанню комбінування м’ясної та рибної 
сировини в технології формованих м'ясо-рибних 
напівфабрикатів не приділяються достатньої уваги. 
Для виготовлення дослідної партії м'ясо-рибних 
напівфабрикатів нами взято м’ясо птиці, морська риба 
‒ хек, минтай, океанічна ‒ сайда, пікша. 

В результаті проведених досліджень 
розроблено 21 варіант дослідних рецептур з різним 
вмістом рибної сировини ‒ хек, мінтай, сайда, пікша з 
частковою заміною м’ясної сировини на рибну від 10 
до 50 %. Встановлено, що за найбільш оптимальним 
співвідношенням виявилися зразки з використанням 
курячого філе та філе пікши у  співвідношенні 50:50 
%, курячого філе та філе сайди у  співвідношенні 
60:40 %, на основі яких будуть проведені подальші 
дослідження. 
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АННОТАЦИЯ Для улучшения здоровья населения необходимо разрабатывать продукты, в состав которых входят 
натуральные ингредиенты с антиоксидантными свойствами. Актуальным на сегодня является разработка технологии 
мясо-рыбных форменных полуфабрикатов аюрведического направления. Основным сырьем было выбрано мясо птицы. 
Проведя литературный обзор научных публикаций, сравнив химический состав различных видов рыбы, выбрано морскую 
рыбу ‒ хек, минтай, океаническую ‒ сайда, пикшу, имеющих наибольшее количество белка. Технология форменных мясо-
рыбных продуктов позволяет вводить в состав полуфабрикатов полифункциональные ингредиенты, которые обогащают 
химический состав продукта, повышают пищевую ценность, улучшают его вкусовые свойства, а также расширяют 
ассортимент переработки сырья без отходов производства. Данная технология дает возможность создания мясо-
рыбных полуфабрикатов, с направленным изменением химического состава, соответствующих физиологическим 
потребностям организма человека, прежде всего предназначенных для детей, пожилых людей. Разработаны 21 образец 
мясо-рыбных фаршевые систем для выявления наиболее оптимальных соотношений между мясным и рыбным сырьем. 
Проведено исследование органолептической оценки мясо-рыбных полуфабрикатов, с введением в рецептуру рыбного сырья 
от 10 до 50%. На основе результатов исследований построено развернутые профилограммы. Общий сравнительный 
анализ позволяет утверждать, что среди всех представленных образцов исследований лучшие оценки получили образец №5 
и №4 с использованием океанической рыбы (пикши в количестве 50%; сайды в количестве 40%) по таким показателям как 
вкус, запах и консистенция. В результате исследований физико-химических показателей разработанных мясо-рыбных 
фаршевых систем установлено, что почти все опытные образцы характеризовались повышенным содержания влаги при 
увеличении количества рыбного сырья. Для дальнейших исследований отобраны образцы, рецептуры которых были 
наиболее оптимальные по соотношению мясной и рыбной сырья, а именно куриное филе и филе пикши в соотношении 
50:50%, и куриное филе и филе сайды ‒ 60:40%. 
Ключевые слова: мясо птицы; хек; минтай; пикша; сайда; мясо-рыбные полуфабрикаты; полифункциональные добавки; 
технология 
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АНОТАЦІЯ Чутливим елементом квантового сенсора нового покоління є дендритний точковий контакт Янсона. Аналіти, 
які знаходяться в просторі, що оточує чутливий елемент, здатні взаємодіяти зі свіжоутвореною поверхнею каналу 
провідності квантового точкового контакту Янсона, а також з верхівкою дендриту в процесі його росту. Така взаємодія 
забезпечує вплив досліджуваних речовин на конфігурацію вихідної характеристики сенсора, якою є гістограма провідності 
системи. Гістограма провідності будується на основі хронорезистограми автоколивального процесу точково-контактної 
комутації, яка безпосередньо реєструється в умовах автоколивань. У структурі сенсорного елемента дендритний 
точковий контакт Янсона, занурено в електроліт і в електричному полі формує хронорезистограму, характер якої 
залежить від складу оточуючого середовища. В роботі розглянуто один з аспектів механізму формування таких 
хронорезистограм. Проаналізовано особливості функціювання безщілинної електрохімічної системи в процесі 
автоколивального ефекту точково-контактної комутації. Моделювання чутливого елемента у вигляді безщілинної 
електродної системи дозволило пояснити механізм і динаміку переходу «точковий контакт Янсона – дендрит та 
протиелектрод в електроліті». Найважливішим параметром безщілинної електродної системи є координата межі 
інверсії поляризації. Показано, що уявлення про координату межі інверсії поляризації відіграє принципову роль при 
моделюванні резистивних властивостей точково-контактної системи та часу її життя. Синтезовані математичні 
моделі добре описують отримані експериментально залежності опору від часу експозиції наноструктури в електричному 
полі. Виявилося, що залежність опору контакту від часу експозиції, отримана в припущенні про лінійний розподіл анодної 
поляризації вздовж головної осі каналу провідності, описується диференціальним рівнянням, в якому швидкість росту 
опору прямо пропорційна кубу цього опору. Одержані матеріали забезпечують можливість цілеспрямованої оптимізації 
конструкційних параметрів та експлуатаційних режимів сенсорних пристроїв на основі точкових контактів Янсона для 
аналізу складних газоподібних та рідких сумішей.  
Ключові слова: квантовий сенсор; дендритний точковий контакт Янсона; межа інверсії поляризації; резистивні 
властивості; безщілинна електродна система 
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ABSTRACT The sensitive element of a new quantum sensor generation is the Janson dendritic point contact. Analytes that are in the 
space surrounding the sensitive element are able to interact with the freshly formed surface of the conduction channel of the Janson 
quantum point contact, as well as with the surface of the dendrite during its growth. This interaction provides the influence of the 
substances under study on the configuration of the output characteristic of the sensor, represented by the system conductivity 
histogram. The conductivity histogram is built on the basis of the chrono-resistogram of the self-oscillating point-contact cyclic 
switchover effect, which is directly recorded under self-oscillation conditions. In the structure of the sensor element, Janson's 
dendritic point contact is immersed in an electrolyte and in an electric field forms a chrono-resistogram, which depends on the 
environment composition. The paper considers one of the aspects of such chrono-resistograms formation. The features of a gapless 
electrochemical system in the process of realizing the point-contact cyclic switchover effect are analyzed. Modeling the sensitive 
element in the form of a gapless electrode system allowed explaining the mechanism and dynamics of the transition “Janson point 
contact – dendrite and counter electrode in the electrolyte”. The most important parameter of the gapless electrode system is the 
coordinate of the polarization inversion boundary. It is shown that the idea of the coordinate of the polarization inversion boundary 
plays a fundamental role in modeling the resistive properties of a point-contact system and its lifetime. The synthesized mathematical 
models describe well the experimentally obtained dependences of the resistance on the exposure time of the nanostructure in an 
electric field. It was found that the dependence of the contact resistance on the exposure time, obtained under the assumption of a 
linear distribution of the anodic polarization along the main axis of the conduction channel, is described by a differential equation in 
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which the growth rate of resistance is directly proportional to the cube of this resistance. The materials obtained make it possible to 
purposefully optimize the design parameters and operating conditions of sensor devices based on Janson point contacts for the 
analysis of complex gaseous and liquid mixtures. 
Keywords: quantum sensor; Janson’s point contact; polarization inversion line; resistive properties; gapless electrode system 
 

Вступ 
 

Селективний квантовий сенсор на основі 
ефекту електрохімічної точково-контактної комутації 
має широкі перспективи і значні переваги в 
порівнянні з існуючими на сьогоднішній день 
пристроями для диференціального аналізу рідких і 
газоподібних середовищ [1,2]. Принцип дії 
квантового сенсора базується на тому, що під час 
циклічної точково-контактної комутації [3,4] аналіти, 
які знаходяться в просторі, що оточує чутливий 
елемент, здатні взаємодіяти зі свіжоутвореною 
поверхнею каналу провідності квантового точкового 
контакту Янсона, а також з верхівкою дендрита в 
процесі його росту. Така взаємодія забезпечує вплив 
досліджуваних речовин на конфігурацію вихідної 
характеристики сенсора, якою є гістограма 
провідності системи. Гістограма провідності 
будується на основі хронорезистограми 
автоколивального процесу, яка безпосередньо 
реєструється у процесі автоколивань. 
Характеристичні параметри гістограми провідності, 
таким чином, є маркерами компонентів довкілля, що 
піддаються аналізу. У зв’язку з цим надзвичайно 
важливо виявити природу специфічних конфігурацій 
хронорезистограм.  

  
Мета та задачі роботи 

 
Метою роботи є обґрунтування однієї з причин 

нерегулярного характеру та гальмування 
автоколивального процесу точково-контактної 
комутації.  

Для досягнення визначеної мети необхідно 
вирішити наступні задачі: 

проаналізувати механізм виникнення 
автоколивань опору точкового контакту Янсона; 

виділити принципові для обраної цілі фази 
процесу точково-контактної комутації;  

у відповідності до обраного механізму 
побудувати математичну модель виділених фаз; 

верифікувати модель зіставленням з 
експериментальними даними; 

використати отриману інформацію при 
конструюванні та експлуатації квантових сенсорних 
пристроїв. 

 
Матеріали і методи 

 
Експериментальні дані були отримані на 

дендритних точкових контактах Янсона, які 
створювались на основі модифікованого методу 
«голка-ковадло» [4]. Голкою служив електрохімічно 
загострений мідний дріт діаметром 0,1 мм. Як 
«ковадло» використовувалась мідна пластинка з 

розмірами 0,5 × 10 × 20 мм. Голка за допомогою 
спеціального пристрою плавно підводилася до 
«ковадла» на відстань близько 1 мкм. У проміжок між 
електродами вводилася крапля електроліту і 
подавався стабілізований струм 20 мкА. Електролітом 
служив 0,01 моль / дм3 водний розчин CuSO4. 
Полярність підключення і струм задавалися 
імпульсним потенціостаом ПІ-50-1. Вихідні 
параметри системи контролювалися мультиметром 
Keithley 2000 і виводилися на екран монітора. 

 
Виклад основного матеріалу 

 
При проходженні струму між голкою, 

підключеною до негативного полюса джерела струму, 
і «ковадлом» на вістрі голки спостерігається 
зародження і ріст дендритів через високу щільність 
силових ліній електричного поля. Через деякий час 
один з дендритів торкається протиелектрода, і 
формується дендритний точковий контакт, канал 
якого забезпечує пряму електронну провідність між 
голкою і «ковадлом». У момент утворення точкового 
контакту починається його електростимульоване 
руйнування, оскільки верхівка дендрита 
розташовується у зоні дії більш позитивного 
потенціалу порівняно з потенціалом протиелектроду. 
Такий розподіл потенціалів стимулює анодне 
розчинення верхівки дендрита і переривання прямої 
провідності в момент повного руйнування каналу 
точкового контакту. Описані трансформації 
призводять до різких коливань опору системи, які 
отримали назву автоколивальний ефект точково-
контактної комутації. На використанні цього ефекту 
заснований принцип дії селективного квантового 
сенсора для аналізу складних газоподібних і рідких 
середовищ. Вихідним сигналом квантового сенсора є 
хронорезистограма, отримана в процесі автоколивань 
в аналізованому середовищі. Конфігурація 
хронорезистограми є енергетичним відбитком фізико-
хімічних властивостей складного 
багатокомпонентного середовища, що контактує з 
чутливим елементом, який може знаходитися в двох 
основних станах. Перший стан - дендритний точковий 
контакт Янсона, по каналу провідності якого тече 
електричний струм. Другий стан - голка і «ковадло», 
розділені шаром електроліту, де формується і росте 
дендрит. Визначальну роль у фіксуванні всієї 
сукупності властивостей оточуючого сенсор 
аналізованого середовища відіграють переходи між 
цими станами. І якщо ріст дендритів був предметом 
вивчення багатьох дослідників [5–9], то перехід 
«точковий контакт Янсона – вихідна система голка-
«ковадло» є практично невивченим процесом. Для 
його опису автори ввели концепцію безщілинної 
електродної системи, робота якої пояснює механізм і 
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динаміку цього переходу [10]. Найважливішим 
параметром безщілинної електродної системи є 
координата межі інверсії поляризації (МІП). 
 МІП є віртуальною лінією на поверхні каналу 
провідності точкового контакту Янсона, що при 
накладенні електричного поля уздовж головної осі 
каналу ділить поверхню на дві області з 
протилежними знаками поляризації. 

Раніше було показано, що найбільш важливу 
роль у формуванні конфігурації хронорезистограм 
відіграє координата МІП [10]. Уявлення про 
розташування МІП в геометричному центрі каналу 
провідності є значною мірою ідеалізованим і не 
дозволяє пояснити складний характер 
хронорезистограм провідності. Уявлення про 
точковий контакт Янсона як про довгий канал є 
модельним і, поряд з моделлю отвору [11,12], 
використовується для теоретичного опису 
властивостей наноструктури. Це дозволяє розглядати 
координату МІП як параметр, значення якого з 
великою ймовірністю стохастично розподілені у 
межах довжини каналу провідності в 
автоколивальному процесі. Ці межі обумовлені тим, 
що практично все падіння напруги при протіканні 
через контакт струму припадає на цей канал. У 
процесі автоколивань під дією електричного поля 
формуються і розчиняються металеві дендрити. Це 
призводить до утворення перехідних ділянок між 
межами каналу і масивними берегами під час 
комутації верхівки дендрита з протиелектродом, що 
викликає зсув координати МІП відносно 
геометричного центру. Опір перехідних ділянок може 
бути порівнянним з опором точкових контактів, що, в 
свою чергу, зсуває МІП у той або інший бік. У 
результаті такої комутації весь канал провідності 
може опинитися у зоні впливу катодної або анодної 
поляризації. У даній роботі розглянуто обидва ці 
випадки. 

Наведемо деякі концептуальні положення, що 
визначають функціонування базової модифікації 
квантового сенсора. 
- Чутливим елементом пристрою є металевий 
точковий контакт Янсона. 
- Металевий точковий контакт формується в місці 
торкання верхівки дендрита з масивним 
протиелектродом («ковадлом»). 
- Формування контакту відбувається в умовах 
електрохімічного росту дендрита в електричному 
полі. 
- Під впливом електричного поля сформований 
дендрит руйнується в результаті роботи безщілинної 
електродної системи, локалізованої на ділянці з 
максимальним опором [3,10]. 
- На процеси формування і руйнування дендритного 
точкового контакту суттєво впливає склад 
електроліту, який контактує з наноструктурою, та 
природа і морфологія протиелектрода. 

Відповідно до теорії мікроконтактної 
спектроскопії Янсона [11-13], при протіканні струму в 

системі «електрод-точковий контакт-електрод» все 
падіння напруги відбувається у контакті. Це дозволяє 
виключити масивні електроди, що беруть участь у 
створенні точкового контакту Янсона, з процесів 
формування його електричного опору. Однак в 
процесі автоколивань поверхня «ковадла» змінює 
свою природу і морфологію, і перехідні опори 
включаються до складу безщілинної електродної 
системи. Вочевидь, падіння напруги в системі, що 
складається з точкового контакту і ряду інших 
послідовно включених опорів, визначається 
рівнянням 
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u
U dx

x

==

= =

 ∂ Δ =   ∂   
  ,  (1) 

 
де i – номер ділянки системи, на якій падає 

напруга при протіканні струму; x – лінійна 
координата системи; u – поточне значення падіння 
напруги. 

Для випадку, коли система складається з 
точкового контакту з опором 0R  і деякого 

перехідного опору trR , справедливим є рівняння 

 

0( )trU I R RΔ = +   (2) 

 
У гранично формалізованому модельному 

уявленні канал провідності точкового контакту 
довжиною l  має постійний діаметр. За умови, що в 
точці інверсії сукупне падіння напруги в системі має 
бути поділеним навпіл, отримуємо вираз для 
координати точки інверсії 
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Якщо перехідний опір дорівнюватиме 

вихідному опору точкового контакту, точка інверсії 
зсунеться на край каналу провідності, що прилягає до 
«берегу», який з'єднаний з позитивним полюсом 
джерела живлення. Виходячи з того, що у вихідному 
стані голка з’єднується з негативним полюсом 
джерела живлення, весь канал провідності у такому 
випадку буде поляризований негативно, що 
забезпечить на всій його поверхні катодний процес - 
осадження металу. В процесі цього осадження 
зменшується опір точкового контакту за рахунок 
збільшення товщини шару, який осаджується. 
Природно, в такому стані не доводиться очікувати 
ефекту точково-контактної комутації, і 
спостерігається гальмування процесу автоколивань. У 
цьому випадку з хорошим наближенням діє 
співвідношення 
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( )

2

IR
E

ττΔ = ,   (4) 

де ( )E τΔ  - усереднена по довжині каналу 

провідності катодна поляризація поверхні; ( )R τ  - 

поточне значення опору контакту. 
З часом, при експозиції в електричному полі, 

опір контакту знижується завдяки осадженню шару 
металу на поверхні каналу провідності. З 
використанням поляризаційної характеристики 
металевого електрода можна знайти відповідну даній 
поляризації густину катодного струму j. При  
незначному зсуві від рівноважного потенціалу можна 
прийняти, що поляризація ( EΔ ) і густина катодного 
струму ( j ) пов’язані лінійною залежністю [14]: 

 
( ) ( )j g Eτ τ= Δ ,  (5) 

 
де g - коефіцієнт пропорційності, A/м2В; ( )j τ - 

поточне значення густини струму, A/м2.  
Тоді, у припущенні про 100% вихід за струмом 

і у відповідності до закону Фарадея, можна записати   
 

( ) ( )kj CEτ τ γδ τ= ,  (6) 
 
де k  - електрохімічний еквівалент 

відповідного металу, кг/Кл; τ  - поточний час, с; γ  - 

питома маса металу, кг/м3; ( )δ τ  - товщина осадженого  

металевого шару, м.; CE - вихід за струмом (current 
efficiency). З урахуванням (4) - (6), товщину шару 
металевого осаду можна надати рівнянням 

 
( )

( )
2

kg IR CEτ τδ τ
γ

=   (7) 

 
Якщо розглядати опір каналу провідності і опір 

осадженого шару як включені паралельно резистори, 
для сумарного опору справедливим є вираз 
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де ( )CR τ - опір шару. 

У відповідності до закону Ома отримуємо 
 

2
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ρτ
π δ τ δ τ
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,  (9) 

 
де 

0d - діаметр каналу провідності вихідного 

точкового контакту, м.  
З урахуванням рівняння 
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[15] і співвідношення (8), маємо вираз, який 
характеризує залежність опору точкового контакту 
від часу експозиції в електричному полі при катодній 
поляризації усієї поверхні каналу провідності 
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πδ τ πδ τ
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+ +

  (11) 

 
У процесі автоколивань спостерігаються 

випадки зниження опору сформованого контакту. 
Характер і динаміка такого зниження на прикладі міді 
добре описуються отриманою математичною 
моделлю (рис. 1). 
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Рис. 1 – Залежність опору точкового контакту від часу 
експозиції в електричному полі при катодній поляризації 

поверхні каналу провідності: 
(1) – результати розрахунку, (2) – дані експерименту 
 
При виконанні розрахунків за (11) використано 

наступні значення параметрів: питома маса міді 8890 
кг/м3; питомий опір 1,724·10-8 Ом·м; електрохімічний 
еквівалент міді 0,329·10-6 кг/Кл; коефіцієнт 
пропорційності між густиною струму і поляризацією 
2·103 А/м2·В [14]; вихід за струмом 80%; струм 
вздовж головної вісі каналу провідності 20 мкА; 
вихідний опір точкового контакту 1000 Ом; добуток 
ρl = 0,66·10-15 Ом·м2 [16]. 

Кожна точка на модельній залежності отримана 
шляхом ітерацій опору контакту при фіксованому часі 
експозиції в електричному полі. Характерно, що зі 
збільшенням часу експозиції збільшується кількість 
необхідних ітерацій. Якщо для секундної експозиції 
досить п'яти, то для експозиції 15 секунд необхідно 
понад 50 ітераційних кроків.  

Зауважимо, що робота безщілинної електродної 
системи передбачає т.зв. планарну поляризацію межі 
розділу фаз, зумовлену тим, що протяжний провідник 
на кінцях своєї головної осі має різні потенціали. У 
той же час на межу розділу з електролітом ця різниця 
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потенціалів може не індуціюватись, наприклад, за 
умов пасивації поверхні каналу провідності. Така «не 
директивна» поляризація практично не 
супроводжується електрохімічними процесами. У 
математичній моделі внесок такого характеру 
планарної поляризації можна врахувати, 
використовуючи уявлення про ефективний вихід за 
струмом. У цьому випадку побічним процесом, на 
який витрачається струм, слід вважати перенесення 
електронів в об’ємі провідника. 

Поряд із повним блокуванням розчинення 
каналу провідності в електричному полі можна 
спостерігати зворотну картину - підвищену швидкість 
анодного руйнування наноструктури. Така динаміка 
може реалізуватися в разі підвищення опору ділянки 
дендрита, прилеглого до вістря голки. Крім того, 
процес активного розчинення контакту можна 
реалізувати примусово при запуску нового циклу 
автоколивань, заблокованих зсувом МІП у бік 
позитивних значень поляризації. У цьому випадку 
достатньо на короткий час (кілька секунд) змінити 
полярність, щоб забезпечити зміщення границі 
інверсії в бік негативного полюса джерела струму, і 
при певному опорі навантаження весь канал 
провідності може опинитися в зоні впливу позитивної 
поляризації, що призведе до розчинення каналу 
вздовж всієї головної осі і відповідного зростання 
опору точкового контакту. Якщо припустити, що 
поляризація каналу провідності вздовж головної осі 
змінюється лінійно, можна, з урахуванням 
фундаментальних співвідношень електрохімії [13], 
отримати залежність опору контакту від часу 
експозиції. Опір в цьому випадку коректно знаходити 
як опір усіченого конуса за рівнянням 
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=   (12) 

 

де ( )d τ - діаметр верхівки усіченого конуса; 

0d - діаметр основи усіченого конуса. 

У процесі експозиції діаметр верхівки усіченого 
конуса зменшується за рахунок анодного розчинення. 
У відповідності до цього математична модель 
залежності опору від часу приймає наступний вигляд 
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Якщо розглянути ділянку каналу провідності 

деякої малої довжини, то можна прийняти, що він має 
циліндричну форму. На цій ділянці, відповідно до 
умов організації системи, анодна поляризація має 
максимальне значення. Природно, що повне 
розчинення цього фрагмента каналу еквівалентно 
перериванню прямої провідності. З урахуванням того, 
що час життя контакту - це відрізок часу від моменту 

початку експозиції, при якій через контакт протікає 
постійний струм, до моменту переривання прямої 
провідності через канал провідності, цей параметр 
можна визначити у відповідності до рівняння 
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=   (14) 

 

де ag  - коефіцієнт пропорційності між 

анодною густиною струму і анодною поляризацією 
електрода. 

Зіставлення рівнянь (13) і (14) вказує на те, що 
поточний опір точкового контакту безпосередньо 
визначається часом його життя:  
 

0( )
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l

R
R τ

τ
τ

=
−

   (15) 

 

Паралельно із моделюванням за умови 
лінійного взаємозв’язку між поляризацією і густиною 
струму були отримані моделі розв’язанням 
диференціальних рівнянь. Вихідні диференціальні 
рівняння записані в припущенні, що швидкість зміни 
опору прямо пропорційна величині опору в певній 
ступені  
 

n
d

dR
k R

dt
=    (16) 

 
Для знаходження коефіцієнта пропорційності 

припускали, що при досягненні системою значення 
опору одноатомного контакту пряма провідність 
переривається. Виявилося, що залежність опору 
контакту від часу експозиції, отримана в припущенні 
про лінійний розподіл анодної поляризації вздовж 
головної осі каналу провідності, описується 
диференціальним рівнянням, в якому швидкість росту 
опору прямо пропорційна кубу цього опору, тобто 
рівнянням (16) при n = 3. Його рішення має вигляд 
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  (17) 

 
Як видно, введення в модель уявлення про 

нехтування часом життя одноатомного контакту в 
умовах анодної поляризації дозволило виключити  
ситуацію поділу на нуль при lτ τ=  в рівнянні (15).  

Таким чином, час життя контакту можна 
надати через фундаментальні характеристики 
системи. Графічна інтерпретація отриманих моделей 
має такий вигляд (рис. 2). 
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Рис. 2 – Залежність опору точкового контакту від часу 
експозиції в електричному полі при анодній поляризації 

поверхні каналу провідності. (1) – дані рішення 
диференціального рівняння, (2) – дані фізико-хімічних 

розрахунків, (3) – результати експерименту 
 

Висновки 
 

Наведені співвідношення, що базуються на 
уявленні про вирішальну роль координати межі 
інверсії поляризації при формуванні відгуку 
квантового сенсора. 

Синтезовані математичні моделі адекватно 
описують резистивні властивості точкових контактів, 
які знаходяться в електричному полі. 

Показано суттєву роль в динаміці 
автоколивального процесу перехідного опору, який 
може виникати при комутації верхівки дендриту з 
протиелектродом завдяки трансформаціям морфології 
та властивостей поверхні підкладки. 

Отримана інформація дозволяє знизити 
ймовірність непрогнозованого припинення 
автоколивального процесу та досягти його 
форсованого поновлення. 

Використання математичних моделей дозволяє 
глибше зрозуміти особливості автоколивального 
процесу, забезпечує можливість цілеспрямованої 
оптимізації конструкційних параметрів та 
експлуатаційних режимів сенсорних пристроїв на 
основі точкових контактів Янсона. 
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АННОТАЦИЯ Чувствительным элементом квантового сенсора нового поколения является дендритный точечный 
контакт Янсона. Аналиты, которые находятся в пространстве, окружающем чувствительный элемент, способны 
взаимодействовать со свежеобразованной поверхностью канала проводимости квантового точеного контакта Янсона, а 
также с поверхностью дендрита в процессе его роста. Такое взаимодействие обеспечивает влияние исследуемых 
веществ на конфигурацию выходной характеристики сенсора, представленной гистограммой проводимости системы. 
Гистограмма проводимости строится на основе хронорезистограммы автоколебательного процесса точечно-
контактной коммутации, которая непосредственно регистрируется в условиях автоколебаний. В структуре сенсорного 
элемента дендритный точечный контакт Янсона погружен в электролит и в электрическом поле формирует 
хронорезистограмму, характер которой зависит от состава окружающей среды. В работе рассмотрен один из 
аспектов механизма формирования таких хронорезистограмм. Проанализированы особенности функционирования 
бесщелевой электрохимической системы в процессе реализации автоколебательного эффекта точечно-контактной 
коммутации. Моделирование чувствительного элемента в виде бесщелевой электродной системы позволило объяснить 
механизм и динамику перехода «точечный контакт Янсона – дендрит и противоэлектрод в электролите». Важнейшим 
параметром бесщелевой электродной системы является координата границы инверсии поляризации. Показано, что 
представление о координате границы инверсии поляризации играет принципиальную роль при моделировании 
резистивных свойств точечно-контактной системы и времени ее жизни. Синтезированные математические модели 
хорошо описывают полученные экспериментально зависимости сопротивления от времени экспозиции наноструктуры в 
электрическом поле. Установлено, что зависимость сопротивления контакта от времени экспозиции, полученная при 
допущении о линейном распределении анодной поляризации вдоль главной оси канала проводимости, описывается 
дифференциальным уравнением, в котором скорость роста сопротивления прямо пропорциональна кубу этого 
сопротивления. Полученные материалы обеспечивают возможность целенаправленной оптимизации конструкционных 
параметров и эксплуатационных режимов сенсорных устройств на основе точечных контактов Янсона для анализа 
сложных газообразных и жидких смесей. 
Ключевые слова: квантовый сенсор; точечный контакт Янсона; граница инверсии поляризации; резистивные свойства; 
бесщелевая электродная система 
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АНОТАЦІЯ На підставі аналізу особливостей формування КЕП показано, що їх одержання та застосування є одним із 
світових трендів функціональної гальванотехніки та дозволяє вирішити низку практичних задач, зокрема в галузі еко- та 
енерготехнологій. Осадження поліфункціональних КЕП кобальту з тугоплавкими металами здійснювали із цитратно-
пірофосфатних електролітів у гальваностатичному та імпульсному режимах. Одержанні композиційні покриття 
володіють комплексом підвищених механічних та протикорозійних властивостей, каталітичною та фотокаталітичною 
активністю, що обумовлює перспективу застосування одержаних тонкоплівкових матеріалів у багатьох галузях 
промисловості. Показано, що процеси формування таких багатокомпонентних систем є вельми складними, окремим 
проблемним питанням, що потребує вирішення, є організація технологічного процесу КЕП адаптованого під виробничі 
потреби. Розроблена схема організації технологічного процесу на основі модульного підходу, що ґрунтується на 
результатах комплексних досліджень впливу кількісних характеристик робочих електролітів та режимів електролізу на 
склад та властивості синтезованих покриттів. Узагальнена схема технології КЕП відображає послідовність 
загальноприйнятих у гальванохімічних виробництвах процесів та операцій з можливістю застосування модульного 
принципу організації гальванічних ділянок і цехів. Варіативність технологічних схем передбачає гнучке керування складом і 
властивостями покриттів за рахунок зміни часових та енергетичних характеристик електроосадження при несуттєвому 
коригуванні кількісного та якісного складу електролітів. Розроблений модульний підхід в організації технологічного процесу 
може бути використаний як основа для інших електрохімічних технологій синтезу функціональних матеріалів. 
Ключові слова: композиційне електрохімічне покриття; катодне осадження; технологічний процес; модульний підхід; 
функціональні властивості 
 

FEATURES OF CЕС TECHNOLOGY FOR ECO- AND ENERGY TECHNOLOGIES 
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ABSTRACT Based on the analysis of the peculiarities of CEC formation, it is shown that their production and application is one of 
the world trends in functional electroplating and allows to solve a number of practical problems, in particular in the field of eco- and 
energy technologies. The deposition of polyfunctional CECs of cobalt with refractory metals was carried out from citrate-
pyrophosphate electrolytes in galvanostatic and pulsed modes. The obtained composite coatings have a complex of increased 
mechanical and anti-corrosion properties, catalytic and photocatalytic activity, which determines the prospects for the use of the 
obtained thin-film materials in many industries. It is shown that the processes of formation of such multicomponent systems are very 
complex, a separate problem that needs to be solved is the organization of the technological process of CEC adapted to production 
needs. The scheme of organization of technological process on the basis of the modular approach which is based on results of 
complex researches of influence of quantitative characteristics of working electrolytes and modes of electrolysis on structure and 
properties of the synthesized coverings is developed. The generalized scheme of CEC technology reflects the sequence of generally 
accepted processes and operations in electrochemical production with the possibility of applying the modular principle of 
organization of galvanic sites and shops. Variability of technological schemes provides flexible control of the composition and 
properties of coatings by changing the time and energy characteristics of electrodeposition with insignificant adjustment of the 
quantitative and qualitative composition of electrolytes. The developed modular approach in the organization of technological 
process can be used as a basis for other electrochemical technologies of synthesis of functional materials. 
Keywords: composite electrochemical coating; cathodic deposition; technological process; modular approach; functional properties 
 

Вступ 
 

Одним із світових трендів функціональної 
гальванотехніки на даний час є створення 
композиційних електрохімічних покриттів (КЕП), 

зокрема на основі металів підгрупи заліза [1,2]. 
Принцип одержання композиційних покриттів 
базується на процесі, в якому формування покриття 
здійснюється з електролітів-суспензій за рахунок 
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співосадження дисперсних частинок різної природи 
та розмірів сумісно з основними металами. За рахунок 
інкорпорації частинок другої фази до складу 
синтезованих покриттів значно підвищуються їх 
споживчі та експлуатаційні характеристики, також 
покриття можуть набувати нових властивостей, 
(протикорозійних, каталітичних, магнітних 
антифрикційних тощо). Саме це і обумовлює значне 
поширення та затребуваність КЕП у багатьох галузях 
промисловості [3,4]. В той же час, остаточно 
невирішеним місцем технологій одержання покриттів 
цього типу все ще залишається забезпечення 
достатньої якості синтезованого матеріалу при 
використанні електролітів-суспензій з високою 
агрегативною стійкістю. 

Вищенаведені аргументи складають підґрунтя 
перспектив розширення галузей застосування таких 
покриттів та розв’язання ряду науково-практичних 
завдань, серед яких можна відзначити створення 
нових і вдосконалення вже існуючих електрохімічних 
технологій зміцнення [5,6] та протикорозійного 
захисту [7,8] поверхонь виробів, одержання 
електрокаталітичних матеріалів [9,10], тощо.  

До числа суттєвих переваг осадження КЕП 
відносять незначні матеріальні витрати на організацію 
та здійснення технологічного процесу; одержання 
композиційних систем з поліфункціональними 
властивостями; синтез покриттів з мінімально 
необхідним припуском на фінішну механічну 
обробку; сталість фізико-механічних властивостей та 
структури оброблюваного металу через відсутність 
додаткового термічного впливу [11]; можливість 
автоматизувати технологічний процес для обробки 
більшої кількості виробів. Перераховані фактори 
сукупно суттєво здешевшують собівартість технології 
одержання КЕП. 

Одним із найзатребуваніших напрямів 
використання даних покриттів є еко- та 
енерготехнології, головною метою яких є задоволення 
потреб людини з використанням природних ресурсів 
за мінімальної шкоди навколишньому середовищу 
(рис. 1) [12]. Особливу значущість означених 
технологій віддзеркалює той факт, що вони 
забезпечують енергетичну безпеку держави та 
водночас зменшують ризики кліматичних збурень. 

Екотехнологія об’єднує дві галузі: «техніку 
екології» та «екологію техніки», що обумовлюють 
необхідність розуміння структурної побудови і 
функціонування різноманітних екосистем і 
суспільства в цілому [12]. У сукупності поєдання цих 
складових сприяє зменшенню шкоди екосистемам, 
прийняттю екології як фундаментальної основи 
застосування нових технологій і забезпеченню 
збереження біорізноманіття та сталого розвитку. В 
той же час екотехнології дозволяють суттєво 
поліпшити економічні характеристики за умови 
заподіяння найменшої шкоди навколишньому 
середовищу. Це може досягатися здійсненням 
постійного контролю впливу на екосистеми; 

підвищенням вимог до параметрів ефективності під час 
вибору та використання джерел енергії та матеріалів; 
розвитком та вдосконаленням процесів очищення. 

 

 
 

Рис. 1 – Основні напрями еко- та енерготехнологій 
 

Тому актуальним є розробка ресурсоощадних 
технологій одержання функціональних матеріалів, 
для потреб еко- та енерготехнологій. 

 
Мета та задачі роботи 

 
Метою роботи є обґрунтування технології 

поліфункціональних КЕП кобальту з тугоплавкими 
металами із цитратно-пірофосфатних електролітів для 
еко- та енерготехнологій. 

Поставлена мета досягається вирішенням задач 
щодо визначення особливостей електроосадження 
композиційних покриттів із комплексних цитратно-
пірофосфатних електролітів та обґрунтування 
узагальненої схеми технології їх одержання. 

 
Матеріали і методи 

 
Осадження КЕП проводили з розроблених 

цитратно-пірофосфатних електролітів у 
гальваностатичному та імпульсному режимах, на 
попередньо підготовлену поверхню Ст3 та міді М1 
(табл.1).  

 
Таблиця 1 – Склад робочих електролітів для 

осадження КЕП (рН 8,0-9,0) 
 

Компоненти 
електроліту, 
г/дм3 

КЕП 

Co-Mo-WОх Co-Mo-ZrО2 Co-W-ZrО2

CoSO4 26 – 58 26 – 58 26 – 80
Na2WO4 20 – 55 – 16 – 33
Na2MoO4 10 – 30 7 – 25 –
Zr(SO4)2 – 4 – 17 4 – 17
K4P2O7 70 – 220 35 – 70 35 – 70

Na3C6H5O7 60 – 90 60 – 120 60 – 150
Na2SO4 70 – 80 70 – 80 70 – 80
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Характеристика режимів електроосадження 
покриттів наведена у табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Характеристика режимів 

елекроосадження КЕП 

Покриття 
Режим 

формування 
Густина струму, 

А/дм2 
Co-Mo-WОх гальвано-

статичний / 
імпульсний 

7,0 – 9,0
Co-Mo-ZrО2 4,0 – 8,0
Co-W-ZrО2 4,0 – 8,0

 
Морфологію поверхні досліджували методом 

сканівної електронної мікроскопії на ZEISS EVO 
40XVP. Розмір зерен та асоціатів, шорсткість та 
ступінь розвинення поверхні визначали методом 
атомносилової зондової мікроскопії за стандартних 
умов із застосуванням сканівного зондового 
мікроскопу NT-206. Елементний склад покриттів 
встановлювали методом енергодисперсійної 
рентгенівської спектрометрії на спектрометрі INCA 
Energy 350. Структуру покриттів визначали методом 
рентгенівської дифрактометрії на ДРОН-3. Корозійну 
стійкість матеріалів досліджували з використанням 
методу поляризаційного опору за аналізом 
хронопотенціограм та вольтамперограм, а також 
спектрів електродного імпедансу на електрохімічному 
модулі Autolab-30 моделі PGSTAT301N Metrohm 
Autolab, оснащеному аналізатором частоти FRA-2, в 
інтервалі частот змінного струму10–2 –106 Гц. 
Каталітичну активність КЕП тестували в модельних 
реакціях окиснення низькомолекулярних спиртів та 
електролітичного виділення Н2 та визначали 
обробкою даних ЛВА та ЦВА. Фотокаталітичні 
властивості КЕП вивчали у модельній реакції 
фотодеструкції азобарвника метилового 
жовтогарячого МЖ під впливом ультрафіолетового 
випромінення. Концентрацію МЖ визначали за 
допомогою фотоелектроколориметра КФК-2 
вимірюванням оптичної густини забарвленого 
розчину. Фізико-механічні характеристики покриттів 
досліджували за показниками мікротвердості та 
адгезійної міцності під час металографічних 
досліджень. 

 
Виклад основного матеріалу 

 
Аналіз доступної науково-технічної інформації 

свідчить про те, що останнім часом спостерігається 
зростання зацікавленості зарубіжних та вітчизняних 
дослідників до електрохімічного синтезу 
багатокомпонентних сплавів [13,14] та КЕП на основі 
[15] металів підгрупи заліза з тугоплавкими металами, 
зокерма кобальту. Це обумовлено можливістю 
поєднання в таких функціональних матеріалах цілого 
комплексу унікальних властивостей, притаманних 
сплавотвірним компонентам, а в деяких випадках – 
нададитивного посилення експлуатаційних 
характеристик [16].  

В той же час, такі електролітичні системи на 
даний час ще недостатньо досліджені. Більшість 
представлених результатів присвячено 
електроосадженню бінарних покриттів Co та Ni з W і 
Mo [17-20]. Проте інтерпретацію даних по 
встановленню механізмів електроосадження та 
прогнозування характеристик (якісний і кіьлкісний 
склад, функціональні властивості) синтезованих КЕП 
ускладнюють такі фактори, як різноманітність іонних 
форм компонентів використовуваних електролітів, 
наявність ряду конкурувальних реакцій під час 
встановлення іонних рівноваг в робочих електролітах, 
а також багатостадійність процесу електроосадження. 

З урахуванням наявного масиву наукових 
даних [10,21], перспективними з практичної точки 
зору, слід вважати системи Со-Mo-W та Co-Mo(W)-
Zr, а також КЕП на їх основі Со-Mo-WOx, Сo-Мо(W)-
ZrO2, оскільки такі покриття мають розширений 
спектр функціональних властивостей (корозійноїа 
трифкість, зносостійкість, каталітична магнітна 
активність), які реалізуються в тонких поверхневих 
шарах синтезованих матеріалів [22,23].  

Проте процеси формування таких 
багатокомпонентних систем є вельми складними. 
Невизначеними залишаються й умови щодо 
прогнозування їх споживчих властивостей. Але 
розв’язання таких завдань має чітко визначену 
спрямованість на задоволення потреб промислового 
комплексу, зокрема в еко- та енерготехнологіях, у 
розробці сучасних тонкоплівкових матеріалів з 
поліфункціональними характеристиками. 

Окремою невирішеною проблемою 
залишається організація технологічного процесу 
одержання означених функціональних матеріалів, що 
і визначило основний напрям даного дослідження. 

 
Результати та їх обговорення  

 
Основу для розробки технологій 

функціональних КЕП складають результати 
комплексних досліджень впливу кількісних 
характеристик робочих розчинів (табл. 1) і режимів 
електролізу (табл. 2) на склад та властивості 
покриттів, які наведені у попередніх роботах [11,24]. 

Встановлено, що синтезовані в зазначених 
умовах композиційні багатокомпонентні покриття 
мають у своїй металевій структурі (матриці) 
зміцнювальну фазу (оксиди тугоплавких 
компонентів), рівномірно розподілену у шарі КЕП. Це 
обумовлено тим, що вона формується безпосередньо 
під час перебігу електродного процесу, а не вводиться 
із електроліту. Також це сприяє підвищенню 
функціональних характеристик одержаних покриттів 
(мікротвердості, корозійної тривкості, каталітичної 
активності у гетерогенних окисно-відновних реакціях 
тощо) [25]. Функціональні властивості таких систем 
залежать від якісних та кількісних параметрів 
синтезованого КЕП (склад, фазова структура, 
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морфологія та шорсткість поверхні, розподіл 
компонентів у по товщині та поверхневих шарах). 

У запропонований спосіб можна одержувати 
КЕП на основі кобальту з тугоплавкими металами із 
широкою сферою застосування. 

Проте важливим чинником подальшого 
впровадження запропонованих технічних рішень є 
розроблення технологічних схем організації процесу 
одержання з метою адаптації технології під виробничі 
потреби.  

Організацію технологічного процесу із 
формування КЕП можна надати наступною схемою 
(рис. 2). Організація технологічного процесу на основі 
модульного підходу полягає у послідовному 
поєднанні модулів, які включають в себе сукупність 
окремих технологічних операцій.  

 

 
Рис. 2 – Узагальнена технологічна схема осадження 

КЕП 
 
«Підготовчий модуль» включає операції по 

механічній підготовці та хімічній обробці поверхні 
матеріалу-носія. Механічна підготовка може 
включати абразивну обробку, шліфування та 
полірування поверхні до заданих показників 
шорсткості (за потребою), що зазначається в 
конструкторській документації. Хімічна обробка 
передбачає очищення та знежирення поверхні шляхом 
видалення залишків полірувальних сумішей, паст, 
жирових плям, мастил, інших змащувальних 
матеріалів, які здійснюють хімічним травленням у 
лужних розчинах відповідно до рекомендованих для 
обробки металу-носія. 

Важливим при цьому є забезпечення достатньої 
кількості промивань, зокрема каскадних, з метою 
видалення залишків означених матеріалів та робочих 
розчинів. З урахуванням вимог до температури 
робочих розчинів та рекомендованого часу обробки, 
доцільно використання автоматизованих блоків 
управління та контролю за проведенням зазначених 
операцій. Відзначимо, що саме такі вимоги до 
організації технологічних процесів складають сенс 
сучасного світового тренду smart-технологій та 
Industry 4.0. Їх особливістю є повна автоматизація 
виробничих процесів із можливістю гнучкого 
керування в online-режимі за умови зміни внутрішніх 
або зовнішніх факторів. Керуючу та контролючу 
функції при цьому виконує кіберфізична система, що 
є віртуальною копією об’єктів фізичного світу. 
Суттєвою перевагою застосування саме таких систем 
є можливість прийняття ними децентралізованих 
рішень залежно від умов функціонування, здатність 
до самоналагодження та самонавчання, а також до 
кооперації та взаємодії із аналогічними системами в 
online-режимі. Комунікаційний зв’язок між 
обслуговуючим персоналом та виробничими 
машинами забезпечують інтернет-технології. В той 
же час оптимізація собівартості виробництва 
забезпечується тим, що підприємства можуть 
виробляти продукцію індивідуально відповідно до 
вимог замовника. 

«Електрохімічний модуль» передбачає 
безпосереднє формування КЕП на поверхні виробу 
відповідно до рекомендованих технологічних 
параметрів. Також до складу модулю введено 
окремий блок «Приготування робочого електроліту», 
що обумовлено необхідністю врахування перебігу 
реакцій іонного обміну (гідролізу, 
комплексотворення, полімеризації оксоаніонів) у 
використовуваних розчинах [26]. 

При організації даного модуля також доцільно 
передбачити використання автоматизованого блоку 
управління процесом із контролем його основних 
параметрів (рН, t). Це забезпечить чітке дотримання 
встановлених технологічних режимів формування та 
високу якість цільового покриття. Контроль рН під 
час електроосадження здійснюється з використанням 
рН-метру зі скляним електродом. Вміст 
сплавотвірних металів у покритті визначається 
спектрофотометром з точністю вимірювання до 5%. 
За необхідністю електроліт в електролізері 
замінюється (до 2/3 робочого об’єму) при цьому 
здійснюється контроль та коригування рН. 
Відпрацьовані розчини електролітів піддаються 
електрохімічній обробці з меою вилучення цільових 
компонентів (Co, Mo, W, Zr). Промивні води 
необхідно направляти одразу в кислотно-лужні стоки, 
оскільки спеціальні методи очистки для них не 
передбачені. Контроль зовнішнього вигляду КЕП 
проводять візуально. Покриття повинні бути 
рівномірними, матово-сірого кольору та повністю 
покривати поверхню. Міцність зчеплення КЕП з 
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матеріалом оброблюваного матеріалу перевіряєтьсяз 
використанням методів нагріву, зламу та полірування. 
Контрольована поверхня після тестувань на має 
містити відшарування або здуття покриття. 
Кількісними параметрами контролю є товщина 
покриттів, механічні показники (мікротвердість, 
швидкість абразивного зношування), хімічний та 
фазовий склад. 

«Фінішний модуль» об’єднує проведення 
операцій каскадного промивання виробів (деталей) у 
ваннах із теплою та холодною водою для видалення 
залишків робочого електроліту, сушіння готової 
продукції та здійснення контролю якості 
сформованих покриттів. З метою зменшення виносу у 
стічні води хімікатів і забруднення навколишнього 
середовища після процесу нанесення покриттів 
доцільним є встановлення ванни уловлювання. 

Запропонований підхід в організації 
технологічного процесу одержання КЕП дозволяє 
ефективно використати робочу площу підприємства з 
урахуванням наявних технологічних ділянок, 
скоротити час на монтаж, обслуговування, ремонт та 
модернізацію робочого обладнання, а також 
оптимізувати роботу персоналу щодо забезпечення 
технологічного процесу та контролю за ним. З 
урахуванням зазначених особливостей прогнозованим 
є зниження вартості готової продукції за рахунок 
зменшення витрат на запуск виробництва, 
обслуговування та модернізацію виробничих ліній 
при підвищенні безпеки працюючого персоналу. 

Категорії приміщень та виробничих будівель 
визначаються відповідно до існуючих норм в 
залежності від кількості та вибухонебезпеки 
матеріалів та речовин, що в них розміщуються. 
Завантаженість робочих приміщень технологічним 
обладнанням, як правило, не повинна перевищувати 
25%. Розміщення технологічного обладнання 
рекомендовано здійснювати таким чином, щоб 
забезпечити послідовність технологічних операцій та 
максимально зменшити кількість потоків вантажів, 
особливо тих, що рухаються у зворотних напрямках 
та можуть перетинатися. Рекомендовано обладнання 
майданчиків для складання виробів (деталей) біля 
робочих місць. При цьому заборонено складання 
продукції у проходах та коридорах. 

Розроблені рекомендації сприятимуть 
ефективній реалізації технологічного процесу 
осадження КЕП кобальту з тугоплавкими металами. 

Варіативність розроблених технологічних схем 
осадження КЕП передбачає гнучке керування складом 
і властивостями синтезованих функціональних 
матеріалів (Co-Mo-WОх, Co-Mo-ZrО2 і Co-W-ZrО2) за 
умови зміни часових та енергетичних характеристик 
електроосадження при несуттєвому коригуванні 
кількісного та якісного складу електролітів [3]. Це 
надає можливість осаджувати КЕП як 
цілеспрямованого призначення, так і одержувати 
синергетичні матеріали з комплексною реалізацією у 

поверхневих шарах підвищених фізико-механічних, 
фізико-хімічних та каталітичних властивостей. 

Модульний підхід в організації технологічного 
процесу може бути використаний як основа для інших 
електрохімічних технологій синтезу функціональних 
матеріалів, зокрема плазмо-електролітних 
гетерооксидних систем на вентильних металах [27]. 

 
Висновки 

 
Визначені особливості технології 

електроосдження КЕП кобальту з тугоплавкими 
металами із цитратно-пірофосфатних електролітів. 
Показано, що одержані матеріали мають комплекс 
підвищених функціональних характеристик, що 
обумовлює перспективність їх застосування в еко- та 
енерготехнологіях. Розроблено рекомедації щодо 
організації технологічного процесу одержання 
зазначених матеріалів. Запропоновано об’єднати 
типові технологічні операції в окремі модулі залежно 
від етапу гальванохімічної обробки. Враховуючи 
складність процесів електроосадження КЕП кобальту 
з тугоплавкими металами рекомендовано ввести в 
технологічну схему окремий блок приготування 
робочого електроліту. Модульний підхід в організації 
технологічного процесу може бути використаний як 
основа для реалізації інших електрохімічних 
технологій синтезу функціональних матеріалів. 
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АННОТАЦИЯ На основе анализа особенностей формирования КЭП показано, что их получение и применение является 
одним из мировых трендов функциональной гальванотехники и позволяет решить ряд практических задач, в частности в 
области эко- и энерготехнологий. Осаждение полифункциональных КЭП кобальта с тугоплавкими металлами 
осуществляли из цитратно-пирофосфатных электролитов в гальваностатическом и импульсном режимах. Полученные 
композиционные покрытия обладают комплексом повышенных механических и антикоррозионных свойств, 
каталитической и фотокаталитической активностью, что обуславливает перспективу применения полученных 
тонкопленочных материалов во многих отраслях промышленности. Показано, что процессы формирования таких 
многокомпонентных систем являются достаточно сложными, отдельным проблемным вопросом, требующим решения, 
является организация технологического процесса КЭП, который адаптирован под производственные нужды. 
Разработана схема организации технологического процесса на основе модульного подхода, в основу которого положены 
результаты комплексных исследований влияния количественных характеристик рабочих электролитов и режимов 
электролиза на состав и свойства синтезированных покрытий. Обобщенная схема технологии КЭП отображает 
последовательность общепринятых в гальванохимических производствах процессов и операций с возможностью 
применения модульного принципа организации гальванических участков и цехов. Вариативность технологических схем 
предусматривает гибкое управление составом и свойствами покрытий за счет изменения временных и энергетических 
характеристик электроосаждения при несущественной корректировке количественного и качественного состава 
электролитов. Разработанный модульный подход в организации технологического процесса может быть использован как 
основа для других электрохимических технологий синтеза функциональных материалов. 
Ключевые слова: композиционное электрохимическое покрытие; катодное осаждение; технологический процесс; 
модульный подход; функциональные свойства 
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ФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ МЕТАЛОКСИДНИХ СИСТЕМ НА 
ОСНОВІ ДОПОВАНИХ d–ЕЛЕМЕНТАМИ СПЛАВІВ ТИТАНУ 

М. Д. САХНЕНКО1, І. І. СТЕПАНОВА2, С. І. ЗЮБАНОВА1, А. В. ДЖЕНЮК1, С. М. ІНДИКОВ1 

1Кафедра фізичної хімії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» м. Харків, УКРАЇНА 
2Кафедра загальної та неорганічної хімії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» м. 
Харків, УКРАЇНА 

АНОТАЦІЯ Досліджено Co-,W-, Mo- та Zn- вмісні гетеро-оксидні наноструктуровані покриття на титані та його 
сплавах, сформовані методом плазмо-електролітного оксидування (ПЕО) у гальваностатичному режимі з лужних 
електролітів. Морфологію поверхні сформованих покриттів вивчали методом сканівної мікроскопії на мікроскопі ZEISS 
EVO 40XVP. Фазовий склад одержаних покриттів визначали на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-2. 
Фотокаталітичну активність плівок ZnO-WO3/TiO2, ZnO-МоO3/TiO2, ZnO-Со3O4/TiO2, СоO-WO3/TiO2 тестували в 
модельній реакції розкладання водного розчину барвника метилового жовтогарячого з концентрацією 12,2·10-5 моль/л (МЖ) 
при УФ опроміненні. Показано, що при плазмо-електролітному оксидуванні титану та його сплавів у лужних 
дифосфатних електролітах в режимі «спадаючої потужності» формуються гетероструктурні композіції з мікро-
глобулярною морфологією поверхні. Підтверджено можливість керування фазовим та елементним складом оксидних 
шарів, а також топографією поверхні за рахунок зміни складу електроліту і вмісту окремих компонентів, а також 
режимів формування. Сформовані у ПЕО-режимах гетерооксидні покриття різняться складом і морфологією поверхні, але 
всі виявляють фотокаталітичні властивості різного ступеню активності. Дослідження за допомогою УФ-тестування 
фотокаталітичної активності одержаних покриттів в реакції розкладання азобарвника дозволило провести ранжування 
гетерооксидних систем за означеним параметром. Так, ступінь розкладання МЖ на плівках ZnO-WO3/TiO2 за 50 хвилин 
склала 23 %. Метал-оксидні системи ZnO-Со3O4/TiO2 мали схожі характеристики ступеню розкладання – 21 %. 
Інкорпорація оксидів СоO та WO3 до складу покриття знизило каталітичну активність системи до 19 %. Нестабільний 
режим формування оксидів ZnO-МоO3/TiO2 та низька швидкість процесу вплинули на якість каталітичної активності 
покриття, що зменшило ступінь розкладання МЖ до значень, притаманних монооксиду оксиду титану Ті/ТіО2 без 
допантів. Порівняння кількісних характеристик властивостей отриманих покриттів дозволило визначили вплив допантів, 
інкорпорованих до складу метал-оксидних систем, на їх фотокаталітичну активність.  
Ключові слова: плазмо-електролітне оксидування; фотокаталітична активність; гетеро- оксидні покриття; сплави 
титану; d –елементи 

PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF METAL OXIDE SYSTEMS BASED ON DOPED d-
ELEMENTS OF TITANIUM ALLOYS 

M. SAKHNENKO1, I. STEPANOVA2, S. ZYUBANOVA1, A. DJENYUK1, S. INDYKOV1 

1Department of Physical Chemistry National Technical University "KhPI", Kharkiv, UKRAINE 
2Department of General and Inorganic Chemistry National Technical University "KhPI", Kharkiv, UKRAINE 

ABSTRACT CO-, W-, MO- and Zn-containing hetero-oxide nanostructured coatings on titanium and its alloys formed by plasma-
electrolyte oxidation in galvanostatic mode from alkaline electrolytes were investigated. The morphology of the surface of the formed 
coatings was studied by scanning microscopy on the Zeiss Evo 40XVP microscope. The phase composition of the obtained coatings 
was determined on the X-ray diffractometer Drone-2. Photocatalytic activity of ZnO-WO3/TiO2 films, ZnO-MOO3/TIO2, ZnO-
Co3O4/TiO2, CoO-WO3/TiO2 tested in a model reaction of decomposition of an aqueous solution of azobye with a concentration of 
12,2·10-5 mol/L (MО) at UV irradiation. It is shown that with plasma-electrolyte oxidation of titanium and its alloys in alkaline 
diphosphate electrolytes in the mode of «drop-down power» forming heterostructural composites with micro-globular surface 
morphology. The possibility of controlling the phase and elemental composition of oxide layers, as well as the topography of the 
surface by changing the composition of the electrolyte and the content of individual components, as well as the modes of formation is 
confirmed. Heteroxide coatings formed in PEO modes differ in composition and surface morphology, but all exhibit photocatalytic 
properties of varying degrees of activity. The study of the photocatalytic activity of the obtained coatings in the azo dye 
decomposition reaction by means of UV testing allowed to rank the heteroxide systems according to the specified parameter. Thus, 
the degree of decomposition of MF on ZnO-WO3/TiO2 films in 50 minutes was 23 %. Metal oxide systems ZnO-Co3O4/TiO2 had 
similar characteristics of the degree of decomposition – 21 %. The incorporation of CoO and WO3 oxides into the coating 
composition reduced the catalytic activity of the system to 19 %. The unstable mode of formation of ZnO-MoO3/TiO2 oxides and the 
low speed of the process have affected the quality of the catalytic coating activity, reduced the degree of decomposition of MO to 
values of titanium monoxide Ti/TiO2 without dopants. Comparison of quantitative characteristics of the properties of the obtained 
coatings allowed to determine the effects of dopants, incorporated into metal oxide systems, on their photocatalytic activity.  
Keywords: plasma-electrolyte oxidation; photo-catalytic activity; hetero-oxide coatings; titanium alloys; d-elements 

Вступ 

Плазмо-електролітне оксидування (ПЕО) – це 
процес формування оксидних шарів на металах і 

сплавах у електролітах під дією електричних іскрових 
і/або мікродугових розрядів. Відмінності цього 
процесу від класичного оксидування дозволяють 
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вводити до складу покриттів, що формуються, 
компоненти електроліту. Функціональні властивості 
ПЕО-покриттів, отриманих на металевих носіях, 
залежать від спектру різних чинників, зокрема, складу 
та морфології їх поверхні. Розмаїття гетерооксидних 
покриттів на титані та його сплавах визначає напрями 
використання покриттів у ролі захисних, біоінертних 
або каталітично активних матеріалів, зокрема 
електро- та фотокаталізаторв [1-5]. Останнім часом 
проведено численні дослідження фотокаталітичних 
властивостей модифікованих покриттів на основі 
титан (IV) оксиду, але особливу увагу приділено 
вивченню впливу добавок d- і p-елементів на ефек-
тивність їх дії [5,6]. Тому з’ясування впливу режимів 
синтезу та природи компонентів, що входять до 
складу покриттів і дозволяють цілеспрямовано зміню-
вати склад і морфологію поверхні ПЕО- покриттів на 
нано- та мікрорівні, є перспективним та актуальним 
завданням, що і зумовило мету дослідження. 

 

Мета роботи 
 

Метою роботи є дослідження 
фотокаталітичних властивостей гетерогенних систем, 
допованих d-елементами на сплавах титану для 
детоксикації газових середовищ. 

 

Матеріали і методи 
 

Гетерооксидні ПЕО-покриття формували на 
пластинах із сплаву титану ВТ1-0 (вміст Ті -99%). Для 
уніфікації вихідного стану поверхні та видалення 
природної плівки зразки знежирювали у розчині 
карбонату натрію та травили у суміші нітратної та 
фторидної кислот (1:3) із промивкою у проточній 
воді. Покриття наносили в електролітах, які 
складалися з суміші розчинів дифосфату лужного 
металу, оксиду Zn(ІІ) та сполук W(VІ), Мо (VI) або Со 
(ІІ). Склад електролітів та режими електролізу 
наведено у табл. 1. Для отримання Zn-вмісних ПЕО-
покриттів використовували електроліти – суспензії з 
диспергованими частинками оксиду цинку. Інші 
електроліти готували з водних розчинів солей 
вольфраму, кобальту або молібдену, розчинених у 
дистильованій воді з послідовним додаванням до 
розчину дифосфату лужного металу. Вольфрамати та 
молібдати лужних металів, які утворені сильною 
основою та кислотами середньої сили (Кд WO4

2- = 
6,3·10-3 і Кд MoO4

2- = 2,9·10-3), гідролізу у лужному 
середовищі не піддаються, чим зумовлюють рН 
розчинів електролітів у межах 10–12. 

Оксидування проводили в гальваностатичному 
режимі одностадійно при густині струму 2,0–10 А/дм2 
та максимальній напрузі Uф=100–250В протягом 10–
30 хвилин при постійному перемішуванні та 
охолодженні електроліту. Поляризацію здійснювали 
від джерела постійного струму Б5-50. Формування 
фази покриттів у ПЕО режимі починалося за 20–60 
секунд від моменту вмикання струму. Після аноду-

вання пластини промивали дистильованою водою та 
висушували при кімнатній температурі. 

Морфологію поверхні сформованих покриттів 
вивчали методом сканівної мікроскопії на мікроскопі 
ZEISS EVO 40XVP. Топографію одержаних шарів 
досліджували методом атомно-силової мікроскопії на 
мікроскопі НТ-206. Хімічний склад покриттів 
визначали на енерго-дисперсійному спектрометрі 
Oxford INCA Energy 350 з програмним забезпеченням 
SmartSEM. Фазовий склад одержаних покриттів 
визначали на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-2.  

Фотокаталітичну активність плівок ZnO-
WO3/TiO2, ZnO-МоO3/TiO2, ZnO-Со3O4/TiO2, СоO-
WO3/TiO2 тестували в модельній реакції розкладання 
водного розчину барвника метилового жовтогарячого 
(МЖ) при УФ опроміненні. Експерименти проводили 
у скляному реакторі об’ємом 50 мл, облаштованому 
магнітною мішалкою (швидкість обертання 100 об/хв) 
при кімнатній температурі в присутності кисню пові-
тря. Опромінення проводили УФ лампою ДРТ-125-1 
(діапазон випромінювання 230–400 нм, потужність 
125 Вт), яку розташовували безпосередньо над 
розчином на відстані 5 см від зразка. 

Пластину носія з гетерооксидним покриттям 
робочою площею 7 см2 занурювали у скляний реак-
тор, що містив 25 см3 розчину МЖ з початковою 
концентрацією 40 мг/л. Перед опромінюванням фото-
каталізатор витримували без доступу світла у реакторі 
з МЖ 30 хв. до встановлення сорбційної рівноваги, 
після чого систему опромінювали протягом 70 хв. 
Вимірювання концентрації МЖ проводили кожні 5 хв 
в інтервалі часу 0–70 хв спектрофотометром КФК-2 за 
оптичною щільністю при λ = 490нм. Ступінь окис-
нення МЖ визначали як відношення (Сτ–С0) / С0, де 
С0 і Сτ – концентрації МЖ в початковий момент і у 
момент часу τ, відповідно, і за отриманими значен-
нями будували хронограми розкладання [1]. 

 

Результати експерименту та їх обговорення 
 

Формування ПЕО-покриттів в електролітах, до 
складу яких входили сполуки солей перехідних 
металів та оксидів d-елементів (табл. 1), дозволило 
отримати гетерооксидні композити. Синтез у ПЕО 
режимах відмінних за складом та структурою 
оксидних композицій на поверхні твердого носія з 
вентильного металу або його сплаву відбувався за 
рахунок перебігу анодної реакції у режимі пробою, де 
у зоні розряду температури можуть сягати 2000°C. 
Додавання до електроліту сполук, які містять метал у 
складі оксигенвмістних аніонів, забезпечує підвище-
ний вміст оксидів металу в складі покриттів та 
збільшує питому площу поверхні, що прогнозовано 
має сприяти зростанню каталітичної активності 
синтезованих матеріалів. За результатами досліджень 
встановлено, що збільшення концентрації компо-
нентів вище 1,0 моль/дм3 негативно впливає на якість 
отриманих покриттів і робить поверхневі шари крих-
кими та нерівномірними, а завелика кількість сполук 
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фосфору у плівках негативно впливає на каталітичні 
властивості отриманих зразків. 

Хронограми напруги у процесі формування 
гетерооксидних покриттів на титані у дифосфатних 
електролітах мають традиційно класичний вигляд – 
три характерні ділянки [7]. Початковою є доіскрова 
ділянка лінійної форми, що відповідає зростанню 
товщини оксидного шару. Для всіх досліджуваних 
електролітів час виходу на напругу іскріння складає 
10–60 с. Виключення становить електроліт, який 
містить МоО4

2--іони, для якого цей термін зростає до 
150–200 с. 

Область іскрового формування оксидних 
покриттів на хронограмах (друга ділянка) плавно 
переходить у плато, при цьому час переходу майже 
однаковий для всіх електролітів – 180 с. 

 

Таблиця 1 – Склад електролітів та параметри 
синтезу ПЕО-покриттів. 

№ 
з/п 

Склад електроліту 
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, м

ол
ь/
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3  

1 K4P2O7 0,5 30 80 25 
120  Na2WO4 0.1    

 ZnO 0.1    
2 K4P2O7 0,5 60 100 20 

120-
130  CoSO4 0,1    

 ZnO 0,1    
3 K4P2O7 0,5 120 70 25 

120-
130  Na2WO4 0,05    

 CoSO4 0,05    
4 K4P2O7 0,5 180 120 20 

 
260  Na2 MoO4 0,1    

 ZnO 0,1    
 

Область іскрового формування оксидних 
покриттів на хронограмах поступово переходить у 
третю ділянку, яка має форму плато при 
максимальному значенні напруги формування 
покриттів. Час виходу режиму на плато майже 
однаковий для усіх електролітів і становить близько 
180 с. Після цього процес стабілізується та перебігає 
за іскрових і дугових розрядів, які супроводжуються 
кавітацією парогазових бульбашок. Розряди 
рівномірно локалізуються по всій поверхні зразків, 
що забезпечує інкорпорацію компонентів електроліту 
до складу оксидної плівки з високотемпературними 
перетвореннями у зоні іскріння.  

Як відомо [9], гратки оксидів вольфраму та 
молібдену допускають відхилення від стехіометрії, 
що зумовлює дефіцит оксигену і надає оксидам 
фотокаталітичні властивості, особливо у реакціях 
розкладання органічних сполук. Якщо врахувати 
наявність значної кількості вакансій оксигену в 
оксидах вольфраму та молібдену та різноманітні їх 
модифікації (кубічна, гексагональна, ромбічна та 
моноклінна), то цілком очікуваним є наявність 

каталітичних, зокрема фотокаталітичних 
властивостей у отриманих покриттів. Саме цьому 
значну увагу було приділено отриманню покриттів, 
легованих оксидами вольфраму та молібдену, які 
формувались у ПЕО режимах з відповідних 
електролітів (табл. 1). 

Морфологія поверхні та аналіз розподілу 
вмісту легувальних компонентів по поверхні 
покриттів свідчать, що збільшення концентрації 
вольфраматів у електроліті призводить до симбатної 
зміни вмісту оксиду вольфраму у покритті, що 
дозволяє отримати більш компактну коралоподібну 
структуру (рис. 1). Кількісний склад покриттів вказує 
на підвищений приблизно на 8 % вміст сполук 
вольфраму на поверхні кратерів порівняно з дном.  

 

 
 

Рис. 1 – Морфологія поверхні ZnO-WO3/TiO2 покриттів, 
отриманих у електроліті №1 та їх склад (атомний %): 

O–46.30; P–23.75;Ti–21.44; Zn–4.67;W–3.83 
 

Формування молібденвмісних ПЕО-покриттів з 
електроліту №4 (табл. 1), супроводжується підвищен-
ням напруги іскріння (120 В) та максимальною 
напругою формування (180–250 В). Вихід процесу на 
плато (третя ділянка хронограми) був у 2–3 рази 
довшим, а процес перебігав нестабільно з коливан-
нями напруги та зі зменшенням інтенсивності 
іскроутворення. Практично відсутній приріст ваги 
зразків вказує на низьку швидкість процесу, тому 
можна припустити, що наявність МоО4

2--іону в 
електроліті сприяє утворенню на поверхні зразків 
пасивних плівок, що гальмує швидкість формування 
ПЕО-покриттів. За результатами рентгенофазового 
аналізу було встановлено, що до складу аморфного 
оксиду отриманих покриттів інкорпорується 
кристалічний оксид МоО3 та кристалічний ZnO при 
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наявності оксидів титану. Триоксид молібдену має 
структуру кристалічного ReO3 (тип рутилу) та, як і 
оксид вольфраму, характеризується дуже складною 
хімічною структурою [9, 10]. Оксид молібдену (VІ) та 
оксид вольфраму (VІ) є напівпровідниками з питомим 
опором: ρ (Ом·см) = 105–108 та 103–105, відповідно. 
Якщо порівняти зі значеннями оксидів цинку та 
титану (ІV), які мають електронну провідність ρ 
(Ом·см) = 3·10-4 та 10-3, відповідно [10], стає зрозу-
мілим зростання енерговитрат на процес формування 
плівок, допованих оксидами молібдену.  

У покриттях, отриманих з електролітів, що 
містять іони Со2+ та WO4

2- (№ 3 в табл. 1), виявлено 
значно менше сполук вольфраму, ніж у зразках з ZnO-
WO3/TiO2 покриттями, отриманих з електроліту №1. 
При цьому, морфологія поверхні отриманих зразків 
змінюється у напрямку нерівномірного та більше 
розвиненого рельєфу (рис. 2). Аналізуючи елементний 
склад поверхні покриттів СоO-WO3/TiO2 слід заз-
начити, що вміст елементів майже не відрізняється як 
на поверхні кратерів, так і в упадинах.  

 

 
 

Рис. 2 – Морфологія поверхні СоO-WO3/TiO2 
покриттів, отриманих у електроліті №3 та їх склад 

(атомний %): O–59.68;P–15.72;К–5.53; 
Ti–16.51; Co–1.30; W–1.26 

 

У процесі формування ZnO-Со3O4/TiO2 
покриттів (електроліт №2) у ПЕО- режимі осциляцій 
напруги не відбувалось, процес перебігав стабільно 
при напрузі формовки 120В. Отриманні покриття мали 
нерівномірну коралоподібну геометрію поверхні.  

Тестування фотокаталітичної активності 
одержаних покриттів в реакції розкладання 
азобарвника дозволило провести ранжування 
гетерооксидних систем за означеним параметром [12]. 
Так, ступінь розкладання МЖ на отриманих плівках 

ZnO-WO3/TiO2 за 50 хвилин склала 23 % (рис. 3). 
Нестабільний режим формування оксидів ZnO-
МоO3/TiO2 та низька швидкість процесу впливають на 
кінцевий результат – зменшення каталітичної актив-
ності покриттів, що і засвідчила експериментальна 
перевірка (рис. 3). Каталітична активність Со2+ та 
WO4

2--вмісних покриттів також зменшується відносно 
з ZnO-WO3/TiO2 покриттів, на що вказує зниження 
ступеню розкладання азобарвника МЖ (рис. 3), в той 
час як покриття ZnO-Со3O4/TiO2 за цим показником 
наближаються до кращих зразків у наших дослід-
женнях, тобто до ZnO-WO3/TiO2 покриттів (рис.3). 
Співставлення властивостей гетерооксидних систем 
за фотокаталітичною активністю з покриттям 
нелегованим TiO2 (рис.3) засвідчила очікуваний факт 
суттєвого впливу допування d-елементами на 
підвищення функціональних властивостей 
монооксидної матриці [1]. Крім того, можна 
стверджувати цілком доведеним той факт, що за 
геометрією і характером формувальних ПЕО-
залежностей можна прогнозувати і поведінку 
гетерооксидних систем в реакціях фотокаталітичного 
розкладання визначених груп токсикантів [11]. 
Імовірно, така залежність має існувати і по 
відношенню до гетерогенного каталізу взагалі, та, 
зокрема, електрокаталізу, хоча ці спостереження 
мають бути доведеними за результатами широкої 
експериментальної перевірки.  

 
Рис. 3 – Вплив складу гетерооксидних систем на 
ступінь розкладання азобарвника МЖ при УФ-

опроміненні: 1 – ZnO-WO3/TiO2, 2 – ZnO-Со3O4/TiO2;  
3 – СоO-WO3/TiO2;   4 – ZnO-МоO3/TiO2, 5 – Ті/ТіО2 

 

Висновки 
 

При плазмо-електролітному оксидуванні 
титану та його сплавів у лужних дифосфатних 
елктролітах формуються гетероструктурні композіції 
з мікроглобулярною морфологією поверхні. Керувати 
фазовим та елементним складом оксидних шарів, а 
також топографією поверхні можна за рахунок зміни 
складу електроліту і вмісту окремих компонентів, а 
також режимів формування.  
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Отримані гетерооксидні покриття різняться 
складом і морфологією поверхні, але усі виявляють 
фотокаталітичні властивості різного ступеню 
активності. За результатами досліджень найвищу 
активність у реакції разкладання водного розчину 
азобарвника метилового жовтогарячого при УФ-
опроміненні виявили метал-оксидні системи ZnO-
WO3/TiO2 та ZnO-Со3O4/TiO2. 

Порівняння кількісних храктеристик властивос-
тей отриманих покриттів дозволило визначили вплив 
допантів, інкорпорованих до складу метал-оксидних 
систем, на їх фотокаталітичну активність. 
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АННОТАЦИЯ Исследованы Co-, W-, Mo- и Zn- содержащие гетеро- оксидные наноструктурированные покрытия на 
титане и его сплавах, сформированные методом плазменно-электролитного оксидирования (ПЭО) в 
гальваностатическом режиме из щелочных электролитов. Морфологию поверхности сформированных покрытий изучали 
методом сканирующей микроскопии на микроскопе ZEISS EVO 40XVP. Фазовый состав полученных покрытий определяли 
на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2. Фотокаталитическую активность пленок ZnO-WO3/TiO2, ZnO-МоO3/TiO2, 
ZnO-Со3O4/TiO2, СоO-WO3/TiO2 тестировали в модельной реакции разложения водного раствора красителя метилового 
оранжевого с концентрацией 12,2·10-5 моль/л ( МО) при УФ облучении. Показано, что при плазменно-электролитном 
оксидировании титана и его сплавов в щелочных дифосфатных электролитах в режиме « падающей мощности» 
формируются гетероструктурные композиции с микро-глобулярной морфологией поверхности. Подтверждена 
возможность управления фазовым и элементным составом оксидных слоев, а также топографией поверхности за счет 
изменения состава электролита и содержания отдельных компонентов, а также режимов формирования. 
Сформированные в ПЭО-режимах гетерооксидные покрытия отличаются составом и морфологией поверхности, но все 
проявляют фотокаталитические свойства разной степени активности. Исследования с помощью УФ тестирования 
фотокаталитической активности полученных покрытий в реакции разложения азокрасителя позволило провести 
ранжирование гетерооксидних систем за указанным параметром. Так, степень разложения МО на полученных пленках 
ZnO-WO3/TiO2 за 50 минут составила 23 %. Металл-оксидные системы ZnO-Со3O4/TiO2 имели схожие характеристики 
степени разложения - 21 %. Инкорпорация оксидов СоO и WO3 в состав покрытия снизило каталитическую активность 
системы до 19 %. Нестабильный режим формирования оксидов ZnO-МоO3/TiO2 и низкая скорость процесса повлияло на 
качество каталитической активности покрытия, уменьшило степень разложения МО до значений монооксида титана Тi/
TiO2 без допанта. Сравнение количественных характеристик свойств получаемых покрытий позволило определили 
влияние допанта, инкорпорированных в состав металл-оксидных систем на их фотокаталитическую активность. 
Ключевые слова: плазменно-электролитное оксидирование; фотокаталитическая активность; гетеро-оксидные 
покрытия; сплавы титана; d-элементы 
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОЇ 
ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ 

Н. А СОВА1*, М. В. ЛУЦЕНКО2, М. А. ПОЛЕГЕНЬКА3, К. А. ЧОРНЕЙ1 

1 кафедра технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет, м. Дніпро, УКРАЇНА 
2 ТОВ «Десналенд», м. Глухів, УКРАЇНА 
3 кафедра економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, УКРАЇНА 
*e-mail: sova.natalia.89@gmail.com

АНОТАЦІЯ У різних груп населення України через розбалансоване харчування спостерігають «прихований голод», що 
призводить до уповільнення інтелектуального розвитку і зниження продуктивності життя, падіння виробничого 
потенціалу в результаті підвищення захворюваності та непрацездатності, а також до катастрофічної втрати 
людського потенціалу. Стаття присвячена розробці технології комплексної переробки насіння промислових конопель. 
Показано, що наукове обґрунтування та створення вказаної технології забезпечує виробництво харчових конопляних 
продуктів високої якості, а кількість відходів при їх виробництві – мінімальна. Розроблено технологічну схему комплексної 
переробки насіння промислових конопель, яка складається з двох основних технологічних ліній: обрушування насіння 
конопель, виробництва конопляної олії та сипких конопляних продуктів. Ці технологічні процеси можуть бути як 
послідовними, так і паралельними в залежності від потреб виробництва. У схемі передбачено як виробництво тільки 
конопляного ядра, або тільки олії та макухи, чи олії та сипких конопляних продуктів (борошна, «протеїну» та висівок). За 
розробленою технологічною схемою комплексної переробки насіння промислових конопель одержано такі готові конопляні 
продукти: ядро, олію, «протеїн», борошно та висівки. На вказані продукти розроблено та затверджено в 2019 році 
директором товариства з обмеженою відповідальністю «Десналенд» технічні умови. Готові продукти можна 
використовувати як самостійні харчові продукти, так і у вигляді інгредієнтів в технологіях харчових продуктів 
оздоровчого призначення. За результатами проведених розрахунків собівартість 1 кг конопляного ядра становить 
226,49 грн, 1 кг конопляної олії – 206,65 грн, 1 саше-пакета конопляної олії – 4,13 грн, 1 кг конопляного «протеїну» – 
503,78 грн, 1 кг конопляного борошна – 16,23 грн, 1 кг конопляних висівок – 39,64 грн; рівень рентабельності становить 
42,1 %, період окупності – 2,1 роки. Запропонована технологія комплексної переробки насіння промислових конопель може 
бути рекомендована до застосування в агропромисловому секторі. 
Ключові слова: технологія; насіння конопель; переробка; олія; конопляне ядро; борошно; висівки; «протеїн»; собівартість 

FEASIBILITY STUDY OF TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL HEMP SEEDS  
COMPLEX PROCESSING 

N. SOVA1, M. LUTSENKO2, M. POLEHENKA3, K. CHORNEI1 

1 Department of storage and processing technology of agricultural products, Dnipro State Agrarian and Economic University, 
Dnipro, UKRAINE 
2 Desnaland Ltd., Hlukhiv, UKRAINE 
3 Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, UKRAINE 

ABSTRACT In various groups of the population of Ukraine due to an unbalanced diet there is a “hidden hunger”, which leads to a 
slowdown in intellectual development and reduced productivity, falling production capacity as a result of increased morbidity and 
disability, as well as catastrophic loss of human potential. The article is devoted to the development of technology for complex 
processing of industrial hemp seeds. It is shown that the scientific substantiation and creation of the specified technology provides 
production of food hemp products of high quality, and the amount of waste in their production is minimal. A technological scheme of 
industrial hemp seeds complex processing has been developed, which consists of two main technological lines: hemp seed felling, 
production of hemp oil and bulk hemp products. These processes can be both sequential and parallel depending on the needs of 
production. The scheme provides for the production of only hemp kernel, or only oil and cake, or oil and bulk hemp products (flour, 
“protein” and bran). According to the developed technological scheme of industrial hemp seeds complex processing, the following 
ready hemp products were obtained: kernel, oil, “protein”, flour and bran. The technical conditions for these products were 
developed and approved in 2019 by the director of Desnaland Limited Liability Company. Finished products can be used as stand-
alone foods and as ingredients in health food technologies. According to the results of the calculations, the cost of 1 kg of hemp 
kernel is 226.49 UAH, 1 kg of hemp oil is 206.65 UAH, 1 sachet of hemp oil is 4.13 UAH, 1 kg of hemp “protein” is 503.78 UAH, 1 
kg of hemp flour is 16.23 UAH, 1 kg of hemp bran is 39.64 UAH; the level of profitability is 42.1 %, the payback period is 2.1 years. 
The proposed technology of industrial hemp seeds complex processing can be recommended for use in the agro-industrial sector. 
Keywords: technology; hemp seeds; processing; oil; hemp kernel; flour; bran; “protein”; cost 

Вступ 

Харчування сприяє нормальному розвитку, 
росту, активному довголіттю та здоров’ю людини. В 

Україні спостерігаються стійкі несприятливі зміни в 
структурі харчування населення. У зв’язку з 
розбалансованим харчуванням у різних груп 
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населення спостерігають «прихований голод», що 
призводить до уповільнення інтелектуального 
розвитку і зниження продуктивності життя, падіння 
виробничого потенціалу населення в результаті 
підвищення захворюваності та непрацездатності, а 
також до катастрофічної втрати людського 
потенціалу [1]. 

Відомо, що їжа – це складний комплекс 
речовин, кожна з яких має певну міру біологічної 
активності [2]. А superfood (суперфуд) – це природна 
сировина рослинного походження, яка відрізняється 
підвищеним вмістом корисних речовин для організму 
людини. Такі superfood або продукти їх переробки, 
відносять до біологічно активних добавок до їжі для 
здорового харчування людини. Одним із 
представників superfood є насіння промислових 
конопель, що має функціональні та оздоровчі 
властивості за рахунок вмісту: ненасичених жирних 
кислот (ω-3, 6, 9), всіх незамінних амінокислот та 
клітковини [3]. 

Коноплярство України на сучасному етапі 
розвитку зазнає процесів трансформації його до 
ринкових умов та переживає період становлення [2]. 
Представляє інтерес наукове обґрунтування 
технологічних параметрів переробки насіння 
промислових конопель для отримання з усіх його 
анатомічних частин харчових продуктів. 

Таким чином, створення науково обґрунтованої 
технології комплексної переробки насіння 
промислових конопель (з мінімальною кількістю 
відходів), яка забезпечить виробництво харчових 
конопляних продуктів, – є актуальним науково-
практичним завданням харчової промисловості. 

Об’єктом дослідження є технологія 
комплексної переробки насіння промислових 
конопель. 

Насіння конопель належить до білково-олійних 
культур, перспективним є отримання таких продуктів:  

– ядра – продукту superfood;
– олії, співвідношення ω-6 до ω-3

поліненасичених жирних кислот якої становить 
3:1÷5:1, що відповідає вимогам ВООЗ ООН для 
забезпечення організму людини ненасиченими 
жирними кислотами; 

– борошна та протеїну, що містить приблизно 40
та 50 % рослинного білка відповідно; 

– висівок з високим вмістом клітковини та
мінеральних речовин. 

Сьогодні існують розрізнені процеси 
виробництва харчових конопляних продуктів. 
Виробництво конопляної олії в Україні здійснюють 
переважно пресуванням з метою збереження її 
біологічної активності та корисних нативних 
властивостей. Конопляну олію одержують наступним 
чином. Зважене насіння конопель засипають в прес, в 
якому відбувається віджимання олії за допомогою 
шнеку. Наступною стадією після пресування насіння 
конопель є фільтрування конопляної олії. На деяких 
підприємствах цей процес здійснюють методом 

седиментаційного фільтрування. Олію у кількості 20 л 
завантажують у рукава з фільтрувальної тканини 
габардин та підвішують над накопичувальними 
ємкостями. Час фільтрування – 24 год. Фільтрат 
направляють на технічні потреби, макуху в більшості 
випадків реалізують на корм тваринам, іноді 
направляють на подальшу переробку. Виробничими 
втратами при пресуванні і фільтруванні є налипання 
на робочі органи і на фільтрувальну тканину, на 
ємкості, в які збирають олію та відходи. 

Недоліками такої технології виробництва 
конопляної олії є: 

– нагрівання олії вище 50 ̊С при тривалій роботі
шнекових пресів, що негативно впливає на якість 
готового продукту; 

– безпосередній контакт конопляної олії з
повітрям при фільтруванні у рукавах, що збільшує 
ризики окиснення готового продукту; 

– недосконалість пакування та малий термін
зберігання готового продукту. 

У процесі обрушування насіння промислових 
конопель відбувається очищення ядра від оболонок. 
Після обрушування отримують рушанку, яку 
просіюють на ситоповітряному сепараторі для 
розділення на готове ядро, січку, відходи, недоруш 
(недорушене та ціле насіння), яке повертають на 
обрушування. Слід відмітити, що коноплі – це 
дводольна рослина, як наслідок, при виробництві 
обрушеного насіння отримують не цілісне ядро, а у 
дві дольки ядра, крім того під час дії удару ці дольки 
можуть подрібнитися ще на менші частини. 
Недоліками даного виробництва є: 

– невисокий вихід готового продукту;
– короткий термін зберігання;
– ризики утворення патогенної мікрофлори.
Сипкі конопляні продукти отримують шляхом

подрібнення макухи та подальшого її розділення на 
фракції [3]. Недоліками виробництва конопляного 
борошна є іноді великий вміст жиру, а конопляного 
«протеїну» – малий вміст білка. 

Мета роботи 

На підставі вищевказаних недоліків наявних 
технологій отримання конопляних харчових 
продуктів сформульовано мету дослідження – 
розробка маловідходної технології комплексної 
переробки насіння промислових конопель. Для 
досягнення мети дослідження поставлено наступні 
задачі, а саме: розробити технологічну схему 
маловідходної технології комплексної переробки 
насіння промислових конопель, провести техніко-
економічні розрахунки запропонованої технології та її 
дослідно-промислову апробацію. 

Методи дослідження 

Для дослідження обрушування насіння 
промислових конопель використовували розроблений 
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в Інституті луб’яних культур Національної академії 
аграрних наук України експериментальний зразок 
відцентрового обрушувача [4,5]. Конопляну олію 
отримували методом холодного пресування на 
шнекових пресах. Сипкі конопляні продукти 
виробляли шляхом подрібнення на мікромлині 
макухи, отриманої після пресування насіння 
промислових конопель. 

Собівартість одержаних конопляних продуктів 
розраховували способом прямого розрахунку, 
сумуючи усі витрати, що пов’язані з виробництвом та 
реалізацією продукції. Рівень рентабельності 
визначали як відношення чистого прибутку до повної 
собівартості продукції, виражене у відсотках. Період 
окупності визначали методом усереднення параметрів 
з урахуванням дисконтування. 

 
Виклад основного матеріалу 

 
Конопляну олію в світі видобувають переважно 

двома відомими способами: холодним та гарячим 
пресуванням. Більш цінною в біологічному 
відношенні є конопляна олія холодного пресування. 
Відомий ще один спосіб отримання конопляної олії – 
екстракційний. Метод холодного пресування 
поступається екстракційному методу виходом олії, 
але має перевагу – мінімізує деградацію її якості [6]. 
Науковці світу активно досліджують параметри та 
способи отримання конопляної олії [7–15]. 

У насінні конопель наявні такі важливі для 
організму людини поліненасичені жирні кислоти як 
ω-3 та ω-6. Тому першочерговим завданням процесу 
виділення олії є збереження її біологічної та поживної 
(харчової) цінності. Оскільки конопляна олія швидко 
окиснюється за високих температур, то для харчових 
цілей її потрібно видобувати лише методом 
холодного пресування, що забезпечує збереження всіх 
поживних речовин, жирних кислот, мікроелементів 
тощо. Олія холодного пресування характеризується 
високими смаковими та поживними якостями. 
Основним недоліком цього методу є обмежений 
термін придатності олії. Вона має здатність до 
швидкого окиснення, помутніння, прогіркання, в 
результаті чого стає непридатною до споживання. 

Відома технологія отримання харчового 
борошна із насіння олійних культур, що включає 
очищення, сушіння та калібрування насіння, 
виділення крупної фракції, обрушування насіння й 
отримання ядра, віджимання з нього олії та подальше 
подрібнення знежиреного ядра. Недоліком даного 
методу є втрати харчових компонентів при 
обрушуванні і при виділенні жирової фракції, 
окиснення готового продукту в процесі його 
отримання та занижений вихід продукту. 

Більш близькою за технічною сутністю до 
вищезгаданого методу є технологія (патент РФ 
2199244) отримання харчового борошна насіння 
олійних культур при віджиманні олії до вмісту її в 
ядрі 18–20 %, охолодженні ядра, дробленні та 

виділенні оболонок на ситовій поверхні при впливі 
відцентрових сил. Недоліками цього способу є 
складна технологія, втрати при виділенні олійної 
фракції, неповне використання харчових компонентів 
насіння, видалення оболонок насіння та разом з ними 
цінних грубих волокон . 

Особливістю технології виробництва 
конопляного ядра є безвідходність, що досягається 
поєднанням технологічних схем його виробництва та 
виробництва конопляної олії. Існує технологія 
отримання ядра конопель (патент СN101181092A), яка 
включає руйнування оболонки, екранування та її 
відділення. Основними стадіями процесу є видалення 
домішок, калібрування, контроль вологості насіння 
конопель, руйнування оболонок за допомогою 
двохзубих роликів Shell; розділення ядра та оболонок 
на віброситах. Недоліком даної технології є 
необхідність калібрування насіння перед 
обрушуванням, що в свою чергу збільшує 
енерговитрати та собівартість готового продукту. 

Ринок харчових продуктів нашої країни 
пропонує конопляну олію холодного пресування за 
ціною 300–500 грн за 1 л, а 1 кг конопляного ядра 
коштує 500–800 грн (2021 р.). Тому за правильної 
організації технологічного процесу й ефективної 
мережі збуту рентабельність виробництва конопляної 
харчової продукції не викликає сумнівів. 
 

Обговорення результатів 
 
Комплексна переробка насіння промислових 

конопель складається з двох основних технологічних 
ліній: виробництва конопляного ядра, виробництва 
конопляної олії та сипких конопляних продуктів. Ці 
технологічні процеси можуть бути як послідовними, 
так і паралельними в залежності від потреб 
виробництва. У схемі передбачено виробництво 
тільки конопляного ядра, або тільки олії й макухи, чи 
олії та сипких конопляних продуктів. 

Розроблено технологічну схему комплексної 
переробки насіння промислових конопель (рис. 1). 

Технологічна лінія комплексної переробки 
насіння промислових конопель умовно поділяється на 
три блоки: 

– обрушування насіння конопель, основними 
вузлами якого є пристрій для обрушування та 
повітряно-ситовий сепаратор; 

– пресування насіння конопель, основними 
вузлами якого є шнековий прес та фільтрпрес; 

– переробка макухи, основними вузлами якого 
є мікромлин та вібраційне сито. 

Технологічний процес комплексної переробки 
насіння промислових конопель починається з блоку 
обрушування. Насіння конопель зі складу 
завантажують в накопичувальний бункер 1, 
оснащений дозатором, з якого далі дозують в 
пристрій для обрушування 2, де під дією 
відцентрових сил та удару об деку відбувається 
відділення ядра насіння конопель від оболонок. 
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Рушанку із вихідного патрубку пристрою для 
обрушування 2 збирають в лотку на рухомій 
платформі 3. Далі її завантажують в накопичувальний 
бункер 4, оснащений дозатором. Рушанку подають в 
повітряно-ситовий сепаратор 5, в якому відбувається 
розділення рушанки на фракції: конопляне ядро, 
недорушене та ціле насіння, січка, відходи. 
Конопляне ядро подають на пакування у вакуум-

пакувальну машину. Ціле та недорушене насіння 
разом із січкою – на виробництво олії в 
накопичувальний бункер 6 над пресом 8 або тільки 
недорушене та ціле насіння повторно на обрушування 
в накопичувальний бункер 1, відходи затарюють в 
мішки та реалізують на потреби тваринництва або 
виробництво паливних пелетів чи гранул. 

 
 

 
 

Рис. 1 – Технологічна схема комплексної переробки насіння промислових конопель: 1, 4, 6, 7, 11, 13 – 
накопичувальні бункери, оснащені дозаторами; 2 – пристрій для обрушування; 3 – рухома платформа з 

ємкостями; 5 – повітряно-ситовий сепаратор; 8 – шнековий прес; 9 – ємкість з насосом; 10 – фільтрпрес;  
12 – мікромлин; 14 – вібраційне сито 

 
Другим блоком комплексної переробки насіння 

промислових конопель є процес його пресування. 
Насіння зі складу подають в накопичувальний бункер 
7, з якого дозують в шнековий прес 8 подвійного 
віджимання, де відбувається відтискання олії. 
Нефільтровану олію збирають в ємкість з насосом 9, з 
якої її подають у фільтрпрес 10. Відфільтровану олію 
направляють на затарювання в пляшки або саше-
пакети. Макуху збирають в ємкість на рухомій 
платформі 3 і направляють в накопичувальний бункер 
11 над мікромлином 12 або затарюють в мішки та 
реалізують на корм тваринам. Осад із фільтрпреса 10 
збирають в ємкість, далі затарюють в поліетиленові 
мішки. 

Третім блоком комплексної переробки насіння 
промислових конопель є виробництво сипких 
конопляних продуктів з макухи. З накопичувального 
бункера 11 макуха надходить до мікромлину 12, де 
під дією удару молотків здійснюють її подрібнення. 
Продукти розмелу через калібрувальну решітку, 
зсипаються в тканинний мішок, закріплений на 
вихідній горловині помельної камери. Продукти 
розмелу у мішку на рухомій платформі направляють 
до накопичувального бункера 13, пересипають в 

нього та дозують у вібраційне сито 14, в якому 
відбувається розділення суміші на сипкі конопляні 
продукти: «протеїн», борошно та висівки. Отримані 
продукти подають на пакування у дой-паки із зіп-
замком. 

Всі машини повинні бути оснащені магнітним 
захистом. Для підприємства малої потужності всі 
операції розвантаження та завантаження проводять 
вручну за допомогою рухомих платформ з ємкостями. 
Виробники обладнання, запропонованого в 
технологічній схемі гарантують уловлювання пилу, 
достатнє для того, щоб не встановлювати на 
підприємстві систему аспіраційного очищення 
повітря. 

За розробленою технологічною схемою 
комплексної переробки насіння промислових 
конопель одержано такі готові конопляні продукти: 
ядро, олію, «протеїн», борошно та висівки. На вказані 
продукти розроблено та затверджено в 2019 році 
директором ТОВ «Десналенд» технічні умови. Готові 
продукти можна використовувати як самостійні 
харчові продукти, так і у вигляді інгредієнтів в 
харчових технологіях. 
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Для визначення конкурентоздатності 
розробленої технології проведено розрахунки 
собівартості готової продукції. Для визначення 
собівартості 1 кг готового продукту проводили 
розрахунки за 22 робочих дні календарного місяця. За 
результатами проведених розрахунків собівартість 
1 кг конопляного ядра становить 226,49 грн, 1 кг 
конопляної олії – 206,65 грн, 1 саше-пакета 
конопляної олії – 4,13 грн, 1 кг конопляного 
«протеїну» – 503,78 грн, 1 кг конопляного борошна – 
16,23 грн, 1 кг конопляних висівок – 39,64 грн. 

Випробування технології комплексної 
переробки насіння промислових конопель та 
проведення дослідно-промислових процесів було 
здійснено у ТОВ «Десналенд», що підтверджує «Акт 
дослідно-промислових випробувань технології 
комплексної переробки насіння промислових 
конопель». 

Розрахунок економічної ефективності наведено 
в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Показники економічної 

ефективності технології комплексної переробки 
насіння промислових конопель 

Показник Проектний 
варіант 

Капітальні інвестиції, тис. грн. 7701,27 

Кількість вироблених продуктів, кг:  

конопляне ядро 2489,16 

конопляна олія 6240,96 

конопляний «протеїн» 2225,76 

конопляне борошно 910,56 

конопляні висівки 7183,20 

Кількість реалізованої продукції, кг:  

конопляне ядро 2265,14 

конопляна олія 5679,27 

конопляний «протеїн» 2025,44 

конопляне борошно 828,61 

конопляні висівки 6536,71 

Вартість валової продукції у 
поточних цінах, тис. грн. 

4955,21 

в тому числі: конопляне ядро 1359,08 
конопляна олія 1987,74 

конопляний «протеїн» 1215,26 
конопляне борошно 66,29 
конопляні висівки 326,84 

Виробничі затрати, тис. грн. 3273,61 
в тому числі: конопляне ядро 563,77 

конопляна олія 1289,32 
конопляний «протеїн» 1121,00 
конопляне борошно 14,78 
конопляні висівки 284,74 

Прибуток від реалізації продукції, 
тис.грн. 

1681,23 

Чистий прибуток, тис. грн. 1378,61 
Рівень рентабельності виробництва 42,1 
Період окупності, років 2,1 

 

Одержані результати дали підстави вважати 
технологію комплексної переробки насіння 
промислових конопель придатною до застосування у 
харчовій промисловості. Конопляні олія, ядро, 
борошно, висівки та «протеїн» відповідають вимогам 
до харчових продуктів та інгредієнтів. 
 

Висновки 
 

Розроблено технологічну схему маловідходної 
комплексної переробки насіння промислових 
конопель, основними елементами якої є обладнання 
для обрушування і пресування насіння, розмелювання 
макухи та просіювання продуктів розмелу. 
Розраховано собівартість готової продукції, рівень 
рентабельності становить 42,1 %, період окупності – 
2,1 роки. Проведено дослідно-промислову апробацію 
запропонованої технології на підприємстві 
«Десналенд» м. Глухів Сумської обл. Запропонована 
технологія комплексної переробки насіння 
промислових конопель може бути рекомендована до 
застосування в агропромисловому секторі. 
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АННОТАЦИЯ У разных групп населения Украины из-за разбалансированного питания наблюдают «скрытый голод», что 
приводит к замедлению интеллектуального развития и снижению производительности жизни, падению 
производственного потенциала населения в результате повышения заболеваемости и нетрудоспособности, а также к 
катастрофической потере человеческого потенциала. Статья посвящена разработке технологии комплексной 
переработки семян промышленной конопли. Показано, что научное обоснование и создание указанной технологии 
обеспечивает производство пищевых конопляных продуктов высокого качества, а количество отходов при их 
производстве – минимальное. Разработана технологическая схема комплексной переработки семян промышленной 
конопли, которая состоит из двух основных технологических линий: обрушевания семян конопли, производства 
конопляного масла и сыпучих конопляных продуктов. Эти технологические процессы могут быть как последовательными, 
так и параллельными в зависимости от потребностей производства. В схеме предусмотрено как производство только 
конопляного ядра, или только масла и жмыха, или масла и сыпучих конопляных продуктов (муки, «протеина» и отрубей). 
По разработанной технологической схеме комплексной переработки семян промышленной конопли получены следующие 
готовые конопляные продукты: ядро, масло, «протеин», мука, отруби. На указанные продукты разработаны и 
утверждены в 2019 году директором общества с ограниченной ответственностью «Десналенд» технические условия. 
Готовые продукты можно использовать как самостоятельные продукты питания, так и в виде ингредиентов в 
технологиях пищевых продуктов оздоровительного назначения. По результатам проведенных расчетов себестоимость 1 
кг конопляного ядра составляет 226,49 грн, 1 кг конопляного масла – 206,65 грн, 1 саше-пакета конопляного масла – 4,13 
грн, 1 кг конопляного «протеина» – 503,78 грн, 1 кг конопляной муки – 16,23 грн, 1 кг конопляных отрубей – 39,64 грн; 
уровень рентабельности составляет 42,1 %, период окупаемости – 2,1 года. Представленная технология комплексной 
переработки семян промышленной конопли может быть рекомендована к применению в агропромышленном секторе. 
Ключевые слова: технология; семена конопли; переработка; масло; конопляное ядро; мука; отруби; «протеин»; 
себестоимость 
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