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ЦИТ: m115-051 
УДК 622.274.2 

 Femyak V. Y. 
THE ADVANCED HYDRAULICS ROLLER DRILL BIT 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 

Ivano-Frankivsk, Str. Carpathian 15, 76019 
 Фем’як В. Я 

УДОСКОНАЛЕНА ГІДРАВЛІКА ШАРОШКОВОГО  
БУРОВОГО ДОЛОТА  

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу   
 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, 76019 

 
Abstract. In the paper the improved hydraulic design roller drill bit, which 

allows us to apply cutting weapons less durability without compromising on driving 
tool in the rocks where bit limited lifetime hardware failure cutting weapons. 

Key words: drill bit, drilling fluid, rolling cutter bits. 
Аннотация. В статье рассматривается усовершенствованная 

гидравлическая конструкция шарошечного бурового долота, которая 
позволяет нам применять режущее вооружение меньшей долговечности без 
ущерба для проходки на инструмент в породах, где срок службы долота 
ограничивается выходом из строя режущего вооружения.   

Ключевые слова: буровое долото, промывочная жидкость, шарошка 
долота. 

Problem statement. It is known that the hydraulics on the drill bit performs 
four main functions: loosens sludge, cleans cutters and roller cones, cools the bit and 
takes cuttings from the well to prevent its reaccumulation and well destruction. The 
mud flow is directed straight downward. If we use the standard placement of the 
nozzles in the drilling bit, the mud flow does not clean efficiently the cone or the well 
to the contact of the cutting armored elements with the rock. As a result, the broken 
rock is left at the bottom of the well. It can accumulate on the cones or hide between 
the cutting armored elements and prevents full penetration in undisturbed block of 
rock. 

That is why the design of the hydraulic system of the bit affects significantly the 
work of the rock roller bit and optimal mechanical speed penetration of the drilling 
tool. 

Main research results. The relationship between the mechanical speed of 
drilling, blasting bits and cuttings removal was first seen in drilling a well with the 
help of the bits of operating diameter. Drilling is faster if we use sustained speed of 
the drill bit. These observations made us explore the consequences of changing the 
direction of nozzles and their placement in the bit. The drilling speed gradually 
reduces when the teeth or inserts begin to out at full depth. The mud clogging around 
the cutters reduces the degree of rock penetration. In the first study of nozzles we 
directed the flow of water directly to the cutters. As a result the drilling speed 
significantly increased, demonstrating the importance of the washing liquid direction. 
It cleans the bit and   prevents the seal formation. 
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To optimize the performance of the drill bit scientists tested the nozzles of 
different length and configuration (Fig. 1).  

 
Figure 1. The results of experimental investigations of hydraulic nozzles  

on the drill bit 
 
A cutting action of the bit can be more effective when the broken rock is 

removed immediately. The fluid, flowing around and under the chisel, can be seen in 
the camera of flow visualization (see Fig. 1, left). Standard hydraulic flow is directed 
to the bottom or corner of the bottom of the borehole (see Fig. 1, left). The liquid 
spreads radially 360° and a large amount of the drilling fluid hydraulic energy is lost 
in the annular space. The rest of the flow comes to areas of stagnation, which 
coincide with areas where the cutters are in contact with the rock. It reduces the speed 
and efficiency of the wellbore cleaning and the drilling rate. 

In the design of hydraulics “Mudpick” nozzles are precisely directed and 
slightly elongated to clean cutters and rock till their interaction. They are used to 
move the zones of stagnation from the cutting rock zones (see Fig. 1, middle). 
Hydraulics “Mudpick” II maximizes the efficiency of drilling (see Fig. 1, right). The 
flow of washing fluid cleans the gauge side and the inner row insertion and passes 
under the cutters, scraping the bottom of the borehole. The flow under the incisors   
ensures maximum efficiency of sludge removal.  

Partially elongated nozzles are directed on the leading elements of the cones 
between the external gauge side and intermediate incisors, to clean the bit and the 
bottom hole before the contact of the cutting armored elements with the rock. This 
patented technology, “Mudpick”, made it possible to increase the mechanical speed 
of drilling in more than 20% in comparison with the standard design of the bit with 
the right directional nozzles.  

Research and full-scale tests continued, changing the location of the nozzles and 
their direction. Jet nozzles were directed toward the armored guaged cutters. High-
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speed drilling fluid purified the roller cones and changed the direction of drilling to 
the rock under the roller cones. Hydraulic design “Mudpick II” eliminates the 
presence of stagnation areas and increases the value of the mechanical speed of 
drilling in more than 45% compared to the standard drill bits in soft rock and hard 
rock.  

Conclusions. In conclusion we can say that in the rock drilling, where the bit 
term of life depends on the cutting armored element, advanced hydraulic design 
allows us to use cutting armored elements of less durability without harm to the 
drilling tool. The choice of hydraulics “Mudpick” or “Mudpick II” depends on the 
rock type. Design “Mudpick” is used for soft rock bits with steel teeth. Hydraulics 
“Mudpick II” is standard on the new bits with inserts. I want to note that my further 
research will focus on the improvement of the process of sludge removal in order to 
avoid its abrasion. 
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УДОСКОНАЛЕНА РЕЦЕПТУРА ІНГІБОВАНОЇ БУРОВОЇ 

ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ  
Науково-дослідний і проектний інститут ПАТ "Укрнафта",  

Івано-Франківськ, Північний бульвар ім. Пушкіна 2, 76019  
Magun M. Ya. 

IMPROVED FORMULATION OF INHIBITED DRILLING  
WASHING FLUID  

Research and Project Institute PJSC "Ukrnafta",  
Ivano-Frankivsk, Pushkin Pivnichnyy Boulevard 2, 76019 

 
Анотація. Одними з негативних факторів, що впливають на техніко-

економічні показники буріння, є аварії і ускладнення, пов’язані з втратою 
стійкості стінок стовбура свердловини. Правильний вибір інгібуючої бурової 
промивальної рідини (БПР) попереджує або зводить до мінімуму порушення 
цілісності стінок стовбура свердловини. Розроблено рецептуру БПР, що 
дозволяє підтримувати оптимальні фільтраційні, структурно-реологічні та  
інгібуючі показники.  

Ключові слова: бурові промивальні рідини, хімреагенти  
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Abstract. Some negative factors affecting technical and economic parameters of 
drilling are accidents and complications associated with the loss of well walls 
stability. The choice of the right inhibited drilling washing fluid (DWF) prevents or 
minimizes the damage of well walls integrity. Developed DWF formulation allows to 
maintain optimum filtration, structural rheological and inhibiting parameters.  

Key words: drilling flushing fluids, chemicals 
Високі показники буріння окремих процесів і всього циклу в цілому 

можуть бути досягнуті тільки у разі правильного вибору високоякісних 
бурових промивальних рідин і удосконаленої технології їх застосування в 
поєднанні з сучасним устаткуванням та інструментом. З ростом глибин і 
ускладненням гірничо-геологічних умов висуваються нові додаткові вимоги до 
властивостей промивальних рідин, способу і режиму їх циркуляції, покращення 
хімічних обробок у напрямку підсилення їх інгібуючих властивостей та 
підвищення термостійкості.  

Під час буріння свердловин на родовищах Дніпрово-Донецької западини 
(ДДз) більшість проблем пов’язані з розбурюванням глинисто-піщаних товщ 
тріасових відкладів. Природній генезис гірських порід зумовлює їх набухання 
та схильність до обвалювання в результаті взаємодії з буровим розчином. 
Гідратація та набухання гірських порід у процесі буріння можуть викликати 
широкий спектр ускладнень: прихоплення бурильної колони, утворення 
сальників, осипання стінок свердловини, підвищення вмісту шламу, 
дестабілізацію фільтраційних і структурно-реологічних властивостей бурової 
промивальної рідини [1, 2, 3].  

Технологія інгібування включає багатокомпонентну обробку шляхом 
уведення коагулюючих агентів, регуляторів рН, понижувачів в’язкості, 
реагентів, що протидіють розвиткові коагуляційних структур та захисних 
колоїдів. Це дозволяє забезпечити колоїдно-хімічну стійкість системи, 
належний рівень ліофільності та показника фільтрації. Додавання інгібуючих 
агентів може супроводжуватися підсиленням коагуляції, тому для 
стабілізаційного розрідження необхідно використовувати високоякісні 
розріджувачі та захисні реагенти. 

Проведено лабораторні аналізи з метою розроблення компонентного 
складу промивальної рідини з використанням наявних на бурових 
підприємствах ПАТ "Укрнафта" хімреагентів та матеріалів, який дозволить 
підвищити якість буріння нафтових і газових свердловин, скоротити витрати 
хімреагентів. Особливу увагу приділено кальцієвим розчинам, що сприяють 
значному зниженню осипів і обвалів при бурінні нестійких гірських порід за 
рахунок інгібування глинистих частинок і попередження переходу їх у розчин. 

У разі використання хлоркальцієвих бурових розчинів відбуваються два 
основні процеси, що сприяють зниженню гідратації глинистих порід: 

– перехід глинистих мінералів у кальцієву форму; 
– коагуляція глини під дією хлориду кальцію.      

Під час буріння в'язкопластичних глин, що легко переходять у розчин, 
вміст іонів кальцію має бути в межах 2500 – 3000 мг/л, або 0,7 – 0,97 % СаСl2, а 
при бурінні в набухаючих сланцях, аргілітах – 1500 – 2000 мг/л, або 0,42 –     
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0,55 % СаСl2. При додаванні 0,55 кг СаСl2 на 1 м3 бурового розчину вміст іонів 
кальцію збільшується на 200 мг/л [4]. 

Закріплюючий та інгібуючий ефекти підсилюють шляхом збільшення 
добавок хлористого кальцію, але при цьому розвиваються коагуляційні 
процеси, які супроводжуються підвищенням показника фільтрації та втратою 
агрегативної стійкості бурового розчину. У зв’язку з цим для забезпечення його 
стабільності необхідні реагенти з високою захисною здатністю (КССБ-МТ, 
КМЦ, крохмалі ЕКР та ВК тощо) та спеціальні реагенти-понижувачі в’язкості 
(РВ-С, РВ-СМ та ін.).  

Для покращення властивостей хлоркальцієвих розчинів рекомендується 
добавку хлористого кальцію поєднувати з уведенням вапна. У разі додавання 
Са(ОН)2 в хлоркальцієві розчини поряд з іонообмінними процесами  
відбувається молекулярне поглинання вапна глинами, покращується процес 
зміцнення глинистих порід у результаті утворення гідросилікатів кальцію. 
Вапно використовують для регулювання лужності, оскільки каустична сода у 
цих розчинах реагує з хлористим кальцієм, утворює Са(ОН)2, і при цьому 
зменшується вміст іонів кальцію в фільтраті: СаСl2 + 2NaOH → Са(ОН)2 + 2 NaCl. 

Проведено серію лабораторних аналізів з розроблення інгібованої БПР. В 
таблиці наведено чотири його основні моделі.  

1. Глиниста суспензія  5 % концентрації оброблена 0,05 % Премікс В +  
0,3 % Пентаксу + 7 % (КССБ-МТ + Метапол марки С 1:1) + 0,2 % (КМЦ +  
ПАЦ 1:1) + 10 % (нафта + Лабрикол 1:2) + 0,3 % Ca(ОН)2 + 1 % СаСl2. 

2. Глиниста суспензія 5 % концентрації оброблена 0,05 % Премікс В  + 0,3 % 
Пентаксу + 7 % РВ-СМ + 0,2 % (КМЦ + ПАЦ 1:1) + 10 % (нафта + Лабрикол 
1:2) + 0,3 % Ca(ОН)2 + 1 % СаСl2. 

3. Глиниста суспензія 5 % концентрації оброблена 0,05 % Премікс В + 0,3 % 
Пентаксу + 2 % лігнополу-С + 10 % (нафта + Лабрикол 1:2) + 0,3 % Ca(OH)2 + 1 % 
СаСl2 + 1 % РВ-СМ. 

4. Глиниста суспензія 5 % концентрації оброблена 0,05 % Премікс В  + 10 % 
NaCl + 0,3 % Пентаксу + 2 % лігнополу-С + 10 % (нафта + Лабрикол 1:2) + 0,3 % 
Ca(OH)2 + 1 % СаСl2 + 1 % РВ-СМ. 

Таблиця  
Удосконалена рецептура інгібованої БПР 
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рН Густина, 
кг/м3 

Показник 
фільтрації, см3 

за 30 хв 

Кірка, 
мм 

СНЗ 
1 хв/10 хв, 

дПа 

1 44 0,092 25 172 11,1 1030 5,0 0,5 78/109 
2 34 0,066 15 165 10,3 1030 8,0 1,0 82/122 
3 47 0,090 25 183 10,2 1040 2,5 0,5 58/136 
4 11 0,273 31 94 10,1 1070 5,5 0,5 19/36 
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Використано глинисту бентонітову суспензію 5 % концентрації, 
стабілізовану лігносульфонатними реагентами (КССБ-МТ, РВ-СМ, лігнопол-
С), КМЦ, ПАЦ. Для попередження спінення застосовано піногасник Пентакс у 
кількості 0,3 %. Регулювання лужності здійснено шляхом уведення вапна 
пушонки в кількості 0,3 %, замість NaOH, з метою попередження зменшення 
вмісту катіонів кальцію. Регулювання змащувальних властивостей здійснено 
введенням вуглеводневої фази + Лабрикол в кількості 10 % від загального 
об’єму БПР. 

Застосування лігнополу-С в комбінації з РВ-СМ, (нафтою + Лабрикол) та 
хлористим кальцієм призводить до покращення фільтраційних та 
змащувальних показників бурового розчину та підсилення інгібуючих 
властивостей промивальної рідини, що проявляється у зменшенні вмісту 
колоїдної фази до 1,30 %, тоді як у першої моделі – 3,02 %.  

У лабораторних умовах згідно із запропонованою рецептурою одержують 
БПР із задовільними змащувальними, фільтраційними та структурно-
реологічними властивостями, а також достатніми інгібуючими властивостями, 
які сприяють обмеженню диспергування і переходу вибуреної породи до складу 
розчину. Це забезпечує ефективну очистку бурової промивальної рідини і 
можливості регулювання її густини. 
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матеріалу (КРТМ-ПВ) і буферної суміші (СБС). Апробація розроблених 
тампонажних систем сприяє якісному кріпленню свердловин в умовах 
залягання нестійких хемогенних відкладів родовищ ДДз. 

Ключові слова: калій-магнієві соляні породи (КМСП), корозійностійкий 
розширний тампонажний матеріал, стабілізована буферна суміш 

The optimization of the composition of corrosion-resistant cementing slurry 
(KRTM-PV) and buffer mixture (SBS) has been performed. Testing of developed 
cementing systems provides quality casing in terms of unstable chemical deposits of 
Dnieper-Donetsk Basin. 

Key words: potassium-magnesium salt rocks (PMSR), corrosion-resistant 
distension cementing slurry, stabilized buffer mixture 

Постановка проблеми. Нафтогазоносність Дніпровсько-Донецької 
западини (ДДз) приурочена до чотирьох нафтогазоносних комплексів: 
девонський, кам’яновугільний, нижньопермський і тріасовий [1]. Буріння 
свердловин на перші три нафтогазоносні комплекси супроводжується 
проходженням товщі солевих порід, зокрема хемогенних відкладів, що 
викликає порушення цілісності стовбура свердловини, зокрема течією, 
каверноутворенням та обвалами. Особливої уваги потребують технологічні 
операції з кріплення солевих порід, зокрема КМСП. При цьому, для 
розмежування хемогенних відкладів необхідно застосування спеціальних 
адаптованих до даних умов тампонажних систем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що тампонажні суспензії 
вже друге століття залишаються базовим матеріалом, який застосовують в 
практиці кріплення глибоких свердловин на нафту і газ. Розроблені типові 
тампонажні цементи (ПЦТ І-50, ПЦТ І-100, ПЦТ ІІІ-Пол 5-100, ПЦТ ІІІ-Пов -100, 
ШПЦС-120 тощо) не відповідають сучасним вимогам та складним умовам 
застосування [2]. Основним тампонажним матеріалом залишається 
портландцемент, а для покращення його реологічних та фізико-механічних 
властивостей додають спеціальні добавки-модифікатори. Під час кріплення 
свердловин в умовах залягання нестійких хемогенних порід у ПАТ «Укрнафта» 
застосовують тампонажні матеріали на основі ПЦТ І-100 + ШП, а також КРТМ-
ПВ, в ДК «Укргазвидобування» – ПЦТ І-100 + МДТР [3]. Попри це, такі 
матеріали не завжди забезпечують відповідність даної тампонажної системи 
умовам кріплення.  

Мета роботи. Методом математичного планування оптимізувати склад 
тампонажних систем КРТМ-ПВ та СБС, адаптованих для кріплення свердловин 
в умовах залягання нестійких хемогенних відкладів родовищ ДДз. 

Методи досліджень. Дослідження технологічних властивостей 
тампонажних систем виконано відповідно до вимог [4, 5]. Для проектування 
базових тампонажних систем вибір композиційних складових проведено на 
основі аналізу існуючих матеріалів та хімреагентів та оптимальної 
відповідності їх фізико-хімічних властивостей для регулювання необхідних 
характеристик тампонажного розчину та каменю на його основі, а також 
буферних рідин, які адаптовані до умов залягання хемогенних відкладів 
родовищ ДДз [3].  
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Результати досліджень. Для визначення оптимальної кількості добавок у 
складі тампонажних систем, зокрема тампонажних матеріалів КРТМ-ПВ та 
СБС, проведено математичне планування експерименту. При цьому апробовано 
один з методів статистичної обробки результатів досліджень – метод 
ортогонального центрально-композиційного планування (ОЦКП). Даний метод 
дає змогу зменшити кількість експериментів, впорядкувати пошук оптимальних 
умов, отримати математичну модель об’єкту дослідження [6]. 

Процес розв’язання задач оптимального планування експерименту 
поділяється на чотири етапи: складання моделі, що планується; підготовка 
необхідних вихідних даних; розрахунок моделі; отримання результатів. Суть 
планування експериментів з використанням методу математичного планування 
експерименту полягає у встановленні математичної залежності між заданими 
властивостями і складом чи витратою матеріалів. 

Ізопараметричні поверхні та діаграми зміни розтічності (рис. 1), 
водовідділення  та міцнісних характеристик тампонажного матеріалу КРТМ-ПВ 
дають наглядну оцінку можливості оптимального проектування складу 
тампонажного матеріалу з умови забезпечення необхідних параметрів 
тампонажної суспензії та цементного каменю на її основі.  

Як бачимо (рис. 1 і табл. 1), зростання кількості домішки МСН у складі 
суміші призводить до зменшення розтічності тампонажної суспензії. В свою 
чергу, її зменшення сприяє до зниження ранньої міцності цементного каменю. 
Оптимальним є використання добавки МСН в кількості 1 м.ч. Оптимальний 
вміст добавки пластифікатора становить 0,2 м.ч. Вміст пластифікатора менше 
0,2 м.ч. не забезпечує технологічно-необхідну розтічність тампонажного 
розчину, а вміст більше 0,2 м.ч. спричинятиме перевитрати складових 
тампонажного матеріалу.  

  

а) б) 
Рис. 1. Ізопараметричні поверхні (а) та діаграми (б) зміни розтічності 

цементного тіста на основі КРТМ-ПВ 
 
Аналогічно проведено оптимізацію складу буферної суміші на основі СБС. 
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Буферна рідина на основі СБС (табл. 2) дозволяє регулювати густину суспензії 
в необхідному діапазоні. При цьому, вона характеризується підвищеною 
стабільністю при нульовому водовідділенні та мінімальною водовіддачею, 
хорошими технологічними властивостями, зокрема розтічністю та 
відмивальною здатністю та задовільними реологічними властивостями. 

Таблиця 1 
Властивості тампонажного розчину та цементного каменю на основі 

КРТМ-ПВ 

№
 д

ос
лі

ду
 

Вміст компонентів, мас. % 

Ро
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ні

ст
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он
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но
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зі

ї, 
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В
од

ов
ід

ді
ле

нн
я,

 м
л 

Границя міцності цементного 
каменю у віці двох діб 
(Т=75°С, Р=0,1МПа) 

базова 
суміш МСН пластифікатор при вигині при 

стисканні 
1 98,5 1,5 0,3 240 4 7,4 28,4 
2 98,5 1,5 0,1 180 0,5 5,2 18,1 
3 99,5 0,5 0,3 250 5,5 5,9 19,3 
4 99,5 0,5 0,1 200 2 6,2 21,6 
5 98,5 1,5 0,2 190 1 7,4 29,2 
6 99,5 0,5 0,2 230 3,5 4,3 16,2 
7 99 1 0,3 250 3 4 15,9 
8 99 1 0,1 190 0,5 7,6 30,2 
9 99 1 0,2 220 0 6,7 23,6 

 
Таблиця 2 

Основні параметри буферної рідини на основі СБС  
Показники СБС 

Густина, кг/м3 1600 1650 1700 
Розтічність, мм 230 220 210 
Водовідділення, мл 1,0 0 0 
Показник фільтрації, см3 за 30 хв 10 9 8 
Пластична в'язкість, мПа∙с 55 65 48 
Динамічне напруження зсуву, дПа 288 288 360 
Відмивальна здатність, % 47 49 46 
Седиментаційна стійкість, г/см3 0,021 0,015  0,01  
 
Розроблені тампонажні системи КРТМ-ПВ та СБС успішно пройшли 

лабораторні тестування та дослідно-промислові випробування. Виробництво 
тампонажних систем КРТМ-ПВ та СБС налагоджено на ТОВ «Геліос» (м. Львів). 

Висновки: На основі математичного планування експерименту із 
застосуванням методу ОЦКП оптимізовано склад тампонажних систем КРТМ-
ПВ та СБС. Проведені тестування та промислові випробування підтвердили 
адаптованість даних матеріалів до гірничо-геологічних та техніко-
технологічних умов кріплення свердловин на родовищах ДДз. 
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TEST FEATURES IN STEADY-STATE MODE OF NATURAL FLOWING 
AND GAZLIFT WELLS 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 
Ivano-Frankivsk, Karpatska St. 15, 76019 

 
Анотація. Розглядаються особливості проведення досліджень на 

усталених режимах фонтанних і газліфтних свердловинах та технічні засоби 
для реалізації проведення цих досліджень. Проаналізовано існуючі методи 
інтерпретації результатів досліджень з рекомендаціями по підбору найбільш 
доцільного методу обробки. 

Ключові слова: дослідження, фонтанування, газліфтнна експлуатація. 
Abstract. The article deals with features in steady-state mode of natural flowing 

and gaslift wells and equipment for this tests . Existing methods of interpretation 
wells tests results are analyzed with recommendations. 

Key words: well test, natural flowing, gazlift. 
Гідрогазодинамічні дослідження  свердловин (ГГДС) проводять в процесі 

експлуатації свердловини або групи свердловин і їхня суть полягає у вирішенні 
оберненої задачі підземної гідрогазомеханіки. Фактично ГГДС вивчають 
характер припливу рідини і газу до свердловини і ґрунтуються на вимірюванні 
дебітів, вибійних тисків, термодинамічних умов фільтрації свердловинної 
продукції в при вибійній зоні пласта (ПЗП) та при підйомі цього флюїду на 
поверхню. Мета цих досліджень: контроль продуктивності свердловини, 
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вивчення впливу режиму роботи на неї та оцінка фільтраційнійних параметрів 
пласта, тобто отримання та обробка індикаторної діаграми свердловини в 
координатах ,Q p∆ . Технологія дослідження полягає у вимірюванні дебітів 
видобувної свердловини та відповідних їм значень вибійних тисків послідовно 
на кількох режимах (не менше 3), які забезпечують усталений режим роботи 
свердловини. 

а)  б)  
а - графік залежності дебіту рідини Q від величини вибійного тиску Pв,  
б - графік залежності дебіту рідини Q від депресії тиску на пласт ∆P 

Рис. 1 - Індикаторні лінії припливу рідини до свердловини 
 
Розглянемо основні методи інтерпретації ГГДС нафтових свердловин. В 

залежності від пластових умов та типу колектора слід надавати перевагу 
відповідному методу інтерпретації. Так для порового колектора: при виб насичP P≥  - 
метод Дюпюї; при виб насич плP P P< ≤  - метод Федьковича; а при нас плP P≥  - метод 
Хрістіановича. Для тріщинуватого колектора доцільним є використання методу 
тріщинуватого колектора. 

Основні методики обробки діаграм: 
1..Графічний метод полягає у визначені величини пластового тиску 

шляхом перетину з віссю тисків, а потенційний максимальний дебіт при 
перетині з віссю дебітів. 

2..Метод Дюпюї використовується за наявності типової індикаторної 
діаграми під номером 1 (рис.1,a). В цьому випадку в пласті та по стовпі 
свердловини рухається не газована рідина. 

3. Метод Федьковича використовується за наявності індикаторної діаграми 
№2 (рис.1,а) у випадку проявлення в процесі видобування нафти в стовпі 
свердловини та частково в пласті. 

4. Метод Хрістіановича використовується при наявності діаграми №2, але в 
цьому випадку розгазування нафти відбувається по всьому пласту. 

Розглянемо особливості ГГДС при фонтанному та газліфтному способі 
експлуатації.  

При дослідженні фонтанних свердловин методом усталених режимів зміна 
режиму їх роботи здійснюється шляхом встановлення різних діаметрів 
штуцерів або регулювальних дросельних клапанів на викидній лінії. Фонтанний 
спосіб експлуатації передбачає видобування флюїду з пласта за рахунок 
пластової енергії та передбачає наявність на гирлі надлишкового тиску, що 
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передбачає використання лубрикатора. Технологічна схема дослідження 
фонтанних та газліфтних свердловин зображені на рисунку 2. 
 

 
1 - кран для стравлення тиску; 2 - лубрикатор; 3 - манометр; 4 - ущільнення;  

5 - лубрикатора; 6 - ролик; 7 - лебідка; 8 - глибинний пристрій; 9 - ролик;  
10 - буферна засувка. 

Рис. 2 - Технологічна схема дослідження фонтанних та газліфтних 
свердловин 

 
Аналіз отриманих регулювальних кривих дає можливість встановити 

оптимальний режим експлуатації свердловини та максимально допустимий 
дебіт при якому не виникає ряд таких ускладнень: прориви газу до вибою 
свердловини (Qг); значне збільшення обводнення свердловини (Qв); руйнування 
ПЗП та виніс піску до свердловини. 

 

 
а)                                                             б) 

Рис. 3 - Зміна технологічних режимів експлуатації нафтової свердловини в 
залежності від діаметра штуцера (а) та залежність дебіту (1) та вибійного 
тиску (2) від витрати запомпованого газу при газліфтній експлуатації (б) 

 
Дослідження газліфтних свердловин відбувається зміною усталених 

режимів їх роботи та здійснюється регулюванням протитиску на викидних 
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лініях або зміною витрати газу, що нагнітається в свердловини. Особливістю 
газліфтних свердловин є те, що в них використовуються спеціальні манометри 
модифіковані по розміру, таким чином, щоб повторювати форму газліфтного 
клапана та встановити його в спеціальну газліфтну камеру (мандрель). 

Прикладом такого манометра є вимірювальний пристрій АМТ-10Г. 
Призначений для виміру та реєстрації тиску в свердловині. Також може бути 
використаний для досліджень при газліфтному способі експлуатації 
свердловини. При цьому функцію клапана він не виконує. 

При дослідженні газліфтної свердловини на відміну від фонтанної 
змінюють криву ліфтування шляхом зміни витрати робочого агенту від 
найменшого значення до найбільшого при якому зберігається стабільна робота 
свердловини (рис. 3,б). 

 

 
а)                                                            б) 

Рис. 4 – Модернізований манометр АМТ-10Г (а) в робочій камері (б). 
 
Висновок. Отже, для проведення досліджень фонтанних та газліфтних 

свердловин на усталених режимах фільтрації потрібно: 
- врахувати особливості експлуатації свердловини. Для фонтанної 

дослідження відбувається шляхом фіксації дебітів та вибійних тисків при зміні 
діаметра штуцера, а для газліфтної свердловини – використання газліфтних 
клапанів та регулювання темпу закачки газу; 

- при інтерпретації результатів досліджень потрібно підібрати найбільш 
доцільну методику в залежності від балансу тисків і свердловині і пласті.  
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Анотація. В роботі розглядається сучасні програмні засоби обробки 

результатів гідродинамічних досліджень свердловин. Проведено оброблення 
кривоі відновлення тиску записаної на свердловині №63 – Дузлак та проведену 
оцінку стану привибійної зони пласта. 

Ключові слова: гідродинамічні дослідження свердловини, крива відновлення 
тиску, PanSystem. 

Abstract. In this paper we describe the use of modern software processing well 
test results. Conducted processed pressure recovery curve registered in well №63 – 
Duzlak and testing of changes near well bore zone. 

Key words: well test, pressure recovery curve, PanSystem. 
Характеристика методів гідродинамічних досліджень свердловини 
До гідродинамічних досліджень прийнято відносити весь комплекс 

заходів, спрямованих на вимірювання ряду параметрів свердловини (тиск, 
температура, витрата, час та ін.). Основні цілі гідродинамічних досліджень: 
визначення параметрів привибійної зони свердловини і пласта, визначення 
властивостей насиченості покладу флюїдів, визначення параметрів фільтрації 
флюїдів і основних характеристик свердловин, у тому числі коефіцієнти 
проникності і п’єзопровідності, контроль запасу вироблення вуглеводнів. 

У даній роботі ми розглядатимемо метод гідродинамічних досліджень 
свердловин для неусталеного режиму роботи. В основі досліджень свердловин 
на неусталених режимах роботи лежить отримання і аналіз кривої відновлення 
тиску (КВТ) - залежність вибійного тиску за часом після зміни режиму роботи 
свердловини. До гідродинамічних методів дослідження свердловин відносять: 
метод дотичної, метод Хорнера, гідропрослуховування, дебітометричний 
метод, термодинамічний метод. Недоліком при дослідженні свердловин на 
неусталених режимах роботи є виключена з обробки початкова ділянка КВТ, 
що характеризує приплив продукції в свердловину, це призводить до труднощів 
у апроксимації решти кривої. Методи аналізу КВТ, з урахуванням припливу в 
свердловину, використовують диференціальну залежність приросту об'ємів 
рідини в насосно-компресорних трубах (НКТ) і затрубному просторі. 

Розглянемо основні програмні засоби, що використовуються для 
оброблення КВТ. 
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Програма Saphir була розроблена більше двадцяти п'яти років тому. 
Методологія програми Saphir завжди ґрунтувалася на використанні похідної 
Бурде як основного діагностичного інструменту, який дозволяє виконати 
суміщення фактичних вимірювань з моделлю при обліку детальної історії 
видобутку. У доповненні до основних засобів діагностики можуть бути 
створені спеціалізовані графіки, які розроблені для виявлення характерних 
режимів течії. До них відносяться короткострокові тести або FasTest ™ для 
випробування на приплив при перфорації, зумовлені канонічні графіки: графік 
Хорнера (Horner Plot), графік квадратного кореня (Linear Flow Plot) і кореня 
четвертого степеня (Bilinear Flow Plot). 

PanSystem - лідируюче в промисловості програмне забезпечення для 
інтерпретації даних ГДДС. Даний продукт використовується як корпоративний 
стандарт багатьма транснаціональними і національними нафтогазовидобувними 
компаніями. Програма PanSystem являє собою засіб спрощення комплексних 
динамічних випробувань свердловин за допомогою докладного аналізу, 
моделювання і формування звітів. Програмне забезпечення PanSystem 
спеціально призначене для динамічних випробувань свердловин. Інженерами 
різних нафтових компаній було розроблено багато методів інтерпретації даних 
ГДДС, заснованих на їхньому досвіді дослідження свердловин. У PanSystem 
зібрані кращі з цих технологій, що дозволяє використовувати вибір підходів для 
аналізу процесів зміни тиску. Найбільш широко поширена стартова позиція 
початку аналізу – це представлення процесу зміни тиску в логарифмічних 
координатах. 

З описаного вище робимо висновок, що для оброблення результатів 
досліджень може використовуватись будь-яка з розглянутих програм, тому ми 
будемо використовувати для розрахунків PanSystem. 

Для прикладу проведемо оброблення кривої відновлення тиску (рис. 1), що 
отримана при дослідженні свердловини №63 родовища Дузлак. Для порівняння 
проведемо обробку КВТ розрахунковим шляхом та за допомогою програми 
PanSystem. 

 
Рис. 1 – Крива відновлення тиску свердловини №63 – Дузлак 

Для інтерпретації були використані дві найбільш часто використовані 
методики: Хорнера та дотичної. Внаслідок проведення розрахунку за методом 
Хорнера отримано перетворену криву (рис. 2) та фільтраційні параметри пласта 
(табл. 1). 
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Рис. 2 – Перетворена КВТ за методом Хорнера та дотичної. 

 
Таблиця 1  

Результати дослідження КВТ розрахунковим шляхом 
 Метод Хорнера Метод дотичної 

Коефіцієнт проникності k, мД 1.695 2.53 

Коефіцієнт гідропровідності ε , 
смПа
ммкм
⋅
⋅2

 0.77 0.114 

Скін-ефект S 0.104 6.487 
 
Внаслідок оброблення тих самих вихідних даних в програмі PanSystem 

було отримано наступні графічні залежності. 
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Рис. 3 – Перетворена КВТ за методом Radial Flow та Type Curve Plot. 

 
Таблиця 2  

Результати дослідження КВТ за допомогою PanSystem 
 Radial Flow Type Curve Plot 

Коеф. проникності k, мД 2.3 3.372422               

Коеф. гідропровідності ε , 
смПа
ммкм
⋅
⋅2

 0.104 0.1523 

Скін-ефект S -0.5 2.357 
 
Отже можна зробити висновок, що ГДДС є вагомим інструментом для 

оцінки стану продуктивного пласта та понтенційних можливостей свердловини. 
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Наявність сучасних програмних засобів обробки результатів досліджень 
підтверджує зацікавленість провідних компаній світу в проведених цих 
дослідженнях на високому рівні. На основі отриманих результатів інтерпретації 
вихідних даних по свердловині № 63 – Дузлак  встановлено, що проникність 
привибійної зони пласта не змінена або зменшена не значно. 
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Анотація. Розглядаються особливості проведення досліджень на 
неусталених режимах при насосному способі експлуатації . Проаналізовано 
існуючі методи інтерпретації результатів досліджень. Охарактеризовано 
основні способи вимірювання вибійного тиску при експлуатації свердловин 
насосним способом. 

Ключові слова: дослідження свердловин, ехометрія, глибинні манометри. 
Abstract. The article deals with features in unsteady-state model of pumping oil 

method. Existing methods of interpretation wells tests results. The characteristic of 
the main ways of measuring bottom hole pressure during operation of pumping oil 
method. 

Key words: well test, echometry, bottom hole gage. 
Найбільш широкого використання набули способи експлуатації 

свердловин за допомогою: штангових свердловинних насосів (ШСН) та 
електровідцентрових насосів (ЕВН). 

Для свердловин, що експлуатуються за допомогою ШСН, найчастіше 
проводять два види досліджень: динамометрування (діагностика стану роботи 
насоса) та гідродинамічні дослідження (оцінка стану продуктивного пласта). 

Методом динамометрування можна зафіксувати на динамограмі значення 
зусиль у верхній Рв та нижній Рн мертвих точках розміщення головки 
балансира (рис. 1). 
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Рис. 1 – Діаграма зміни зусиль на головку балансира Р в залежності від 

довжини ходу полірованого штока S 
 
Гідродинамічні дослідження свердловини (ГДДС), що експлуатуються за 

допомогою ШСН, з технічної точки зору мають ряд особливостей. За рахунок 
відсутності надлишкового тиску на гирлі немає необхідності використовувати 
лубрикатор. Вимірювання вибійних тисків здійснюється двома способами: 

1) З використанням спеціальної технологічної схеми (рис. 2, а). Для 
здійснення спуску приладів на гирлі свердловини додатково встановлюється 
ексцентрична планшайба 1, яка зміщує підвіску колони насосно-компресорних 
труб (НКТ) 2 впритул до експлуатаційної колони 3. Це збільшує затрубний 
простір для надійного та більш безпечного спуску-підйому вимірювальних 
приладів 6. Проте строго вертикальних нафтових свердловин не існує. Колона 
НКТ завжди прилягає до стінки експлуатаційної колони. Тому для надійності 
проведення досліджень та запобігання перекручуванню вимірювального 
дроту 4 навколо колони НКТ, отвір для спуску в планшайбі необхідно 
зорієнтувати з врахуванням азимуту викривлення свердловин, тобто в 
протилежний бік його позитивного значення, та встановити відхилювач 5. 

2) З використанням ехометрії. В більшості випадків визначення вибійного 
тиску в насосних свердловинах при експлуатації їх штанговими свердловинно-
насосними установками (ШСНУ) проводиться непрямим методом шляхом 
вимірювання рівня рідини в затрубному просторі: методом звукометрії 
(записують час розповсюдження звукового сигналу до рівня рідини та 
повернення його відбиття від рівня рідини на поверхню) та методом 
хвилеметрії (в затрубному просторі створюють імпульс миттєвої зміни тиску, 
наприклад, шляхом короткочасного випускання газу із затрубного простору). 

Прямі методи вимірювання вибійного тиску глибинними манометрами в 
свердловинах, які обладнані ЕВН, практично неможливі. З іншого боку, існує 
можливість визначення тиску на прийомі відцентрового насоса з допомогою 
спеціальних пристроїв – суфлерів. Вони встановлюються в колоні НКТ на 
невеликій відстані від ЕВН 5 (рис. 2, б) і дозволяють визначити тиск в 
затрубному просторі свердловин шляхом опускання в колону НКТ глибинного 
манометра 3 дещо зміненої конструкції. Суфлер є патрубком малої довжини з 
муфтовими з′єднаннями у верхній і нижній частинах, в середині якого є 
клапанний пристрій 4, що дає можливість з′єднати внутрішній простір колони 
НКТ із затрубним простором. 

Мета ГДДС – оцінка гідродинамічної досконалості свердловини, 
фільтраційних параметрів і неоднорідності властивостей пласта та привибійної 
зони за зміною тиску в часі, що, фактично, зводиться до оброблення кривої 
вибійного тиску (КВТ) (рис. 3) або кривої падіння тиску (КПТ). Технологія 
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дослідження: переважно перед зупинкою свердловина працює на усталеному 
режимі тривалий час, потім відбувається припинення відбору рідини в 
свердловині шляхом перекриття викидної лінії і фіксується значення тиску на 
вибої за допомогою глибинного манометра та непрямим методом із 
використанням методу хвилеметрії.  

   
 
 

Рис. 2 – Схеми вимірювання тиску в нафтових свердловинах 
 

 
Рис. 3 – Типовий запис зміни тиску в свердловині 

 
Для оброблення КВТ їх потрібно перетворювати в лінійний вигляд та 

застосовувати методи інтерпретації (дотичної, Мінєєва, Хорнера). 
В практиці обробки результатів досліджень методом побудови КВТ 

прямолінійна ділянка витримується, як правило, тільки через деякий час після 
зупинки свердловини. Тому обробка КВТ здійснюється методом проведення 

а) б) 
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дотичної лінії до прямолінійної ділянки (рис. 4), в результаті чого отримують 
вихідні дані для обчислення гідропровідності пласта та зведеного радіусу 
свердловини. 

 
Рис.4 – Обробка кривої відновлення тиску методом дотичної 

 

Отже, основною особливістю дослідження свердловин, які експлуатуються 
з допомогою ШСН або ЕВН, є складність вимірювання вибійного тиску прямим 
методом. Для цього манометр слід розміщувати нижче насоса, що з технічної 
точки зору складно, оскільки потребує додаткового спуску і підйому насосу з 
трубами НКТ. Тому при дослідженні свердловин, які експлуатуються 
насосними способами, набули поширення спеціальні малогабаритні манометри, 
які спускаються в затрубний простір свердловини, на гирлі якої попередньо 
встановлюється ексцентрична планшайба, а ближче до вибою – спеціальний 
відхилювач з насосом. 
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Розглядається механізм утворення коливань гідродинамічних імпульсів в 
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генераторах спрямованої дії, що можуть застосовуватися у компоновці низу 
бурильної колони під час буріння похило-скерованих і горизонтальних 
свердловин у нафтогазовій промисловості. Оскільки коливання можуть 
збуджуватися в низькочастотному чи у середньо частотному діапазоні, в 
залежності від поставленої мети, підбір параметрів генератора повинен 
відповідати тому напрямку застосування, для якого проведено розрахунок у 
поставленій задачі, адже одні і ті ж генератори гідроакустичних імпульсів, з 
однаковими геометричними параметрами не можуть експлуатуватися у 
різних геологічних умовах.  

Ключові слова: генератор, гідроакустичні імпульси, свердловина, 
коливання. 

We consider the mechanism of formation of oscillations of hydrodynamic 
impulses in directional generators that may be used in the bottom-hole assembly 
during drilling of directional and horizontal wells in petroleum industry. Since the 
oscillations can be induced in low or medium frequency range depending on the set 
forth task, the selection of generator’s parameters should comply with the particular 
application for which calculation was done as the same hydroacoustic generators 
cannot be exploited in different geological environments.  

Key words: generator, hydroacoustic impulses, well, oscillations.  
Геологічна розвідка і промислове освоєння родовищ нафти і газу, вибір 

технології буріння свердловин і застосування технічних засобів для цього, 
визначається особливостями геологічної будови родовищ і літологічним 
складом гірських порід, їх твердістю, ступенем тріщинуватості, однорідності, 
анізотропії, пластичності, характером флюїдонасиченості, наявністю аномально 
високих або аномально низьких тисків і температур, кутами нахилу пластів та 
ін.  

Гірська порода – це гетерогенна система, що складається з часток твердої 
фази у вигляді мінералів-діелектриків, напівпровідників, провідників, рідкої 
фази, яка утворює канали струмів провідності між частинками твердої, рідкої та 
газоподібної фаз, що заповнюють пори та порожнини тріщин. 

У гетерогенних системах, якими є гірські породи, розрізняють силові 
взаємодії як у середині фаз, так і між фазами. Ці взаємодії між зернами твердої 
компоненти та всередині них, визначають стійкість гірських порід до 
механічних впливів та руйнування. 

Характер зв’язку між частинками твердої фази лежить в основі 
класифікації гірських порід, тому за цією ознакою їх поділяють на два класи 
скальні та дисперсні. 

До класу скальних гірських порід належать ті, які володіють хімічним 
зв’язком, що діє не лише всередині зерен мінералів але й між зернами. Це 
спричинює те що когезійна міцність мінералів, які входять до складу скальної 
гірської породи, не перевищує міцності адгезійного зв’язку між мінералами. 
Вони характеризуються великою міцністю. До цього класу порід належать 
метаморфічні (гнейси, сланці, амфіболіти та ін.), магматичні (граніти, базальти, 
діорити, габро, порфірити та ін.) та осадові зцементовані породи (пісковики, 
вапняки, доломіти та ін.). 
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До дисперсних гірських порід належать ті, що мають слабку адгезійну 
межу між зернами мінералів. На цій межі діє фізичний тип зв’язку між 
мінералами, а в середині мінералів діють сили взаємодії, що мають хімічну 
природу. Гірські породи цього класу втрачають стійкість та міцність за умови 
потрапляння в них води, при цьому фізичний тип зв’язку між мінералами 
послаблюється. До цього класу порід належать осадові незцементовані породи, 
глини, аргіліти, глинисті пісковики. 

Однією з найважливіших структурних характеристик гірських порід є 
величина об’єму пор в одиниці об’єму породи, яка називається пористістю. 
Пористість характеризується двома показниками: загальна пористість (n) та 
коефіцієнт пористості (e). Зв'язок між цими показниками виражається 
співвідношенням: )1/( een += . Пористість гірських порід змінюється у великому 
діапазоні 0÷90 %. Високою пористістю володіють осадові гірські породи, а в 
середньому цей показник коливається в межах 1,5÷30 %. Розрізняють активну 
та пасивну пористість. Вплив пористості на руйнування гірської породи в 
значній мірі визначається наявністю чи відсутністю рідкої фази в породі.  

Другою, не менш важливою структурною характеристикою гірських порід 
є проникність – здатність гірської породи пропускати крізь себе рідини або гази 
за наявності перепаду тиску. Важливими факторами, що впливають на 
пористість є геометрія порових каналів, величина розкриття тріщини, 
властивості рідин (в’язкість, поверхневий натяг, густина при зміні концентрації 
іонів), дисперсність, мінеральний склад гірських порід, гідрофільність чи 
гідрофобність поверхонь порових каналів та тріщин. 

Усі компоненти гірської породи перебувають у тісному взаємозв’язку одна 
з одною і утворюють фізико-хімічну систему зі змінною термодинамічною 
рівновагою, що спричинюється зміною зовнішніх умов. 

Нафтогазові родовища України представлені трьома регіонами де ведуться 
пошуки та видобування нафти і газу – це Дніпрово-Донецька западина, Азово-
Чорноморський регіон та Передкарпатський прогин. 

Дніпрово-Донецька западина за своїм гірничо-геологічними 
особливостями є геологічним утворенням, що характеризується різними за 
мінералогічним і літологічним складом породами, здебільшого з майже 
горизонтальним напластуванням порід та наявністю глибоко залягаючих 
нестійких горизонтів, сформованих прошарками аргілітів, пісковиків та 
карбонатів, достатньо високими пластовими температурами і тисками. 

В розрізі окремих свердловин були розкриті малопотужні пласти гіпсів, 
бішофітів, кам’яного вугілля. Осадові відклади Передкарпатського прогину і 
Азово-Чорноморського регіону представлені частим перешаруванням 
пісковиків, аргілітів і алевролітів (флішові фації Бориславсько-Покутської зони 
Передкарпатського прогину), а також пісковиків, глин і аргілітів майкопських 
відкладів Азово-Чорноморського шельфу. 

На основі наведеного вище слідує, що основні нафтогазові регіони України 
вирізняються складними гірничо-геологічними умовами. 

Під час буріння свердловини на бурильну колону діють значні статичні і 
динамічні навантаження, які часто призводять до аварій та ускладнень у 
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наслідок руйнування елементів бурильної колони або прихоплень. 
Починаючи з 60-х років 20-го століття велика увага приділяється 

дослідженням динаміки бурильної колони під час буріння свердловин 
роторним способом та із застосуванням вибійних двигунів [6]. Було 
встановлено, що в тілі бурильної колони виникають поздовжні та поперечні 
коливання. Енергетичні затрати на поздовжні коливання низу бурильної колони 
досягають десятки кіловат, а резонансна амплітуда вібропереміщень долота при 
роторному способі буріння майже ~ 50 мм. Під час буріння із застосуванням 
вибійних двигунів амплітуда вібропереміщень зменшується у наслідок їх 
гасіння на гумових осьових опорах ГВД. 

На основі аналізу результатів досліджень розроблялися та застосовувалися 
під час буріння свердловин різного типу пристроїв для гасіння поздовжніх і 
поперечних коливань низу бурильної колони. Промислові випробування 
показали, що застосування технічних пристроїв для гасіння вібрацій 
призводить до підвищення механічної швидкості буріння і проходки на долото. 

Проте, авторами [1] показано, що поздовжні коливання низу бурильної 
колони сприяють підвищенню механічної швидкості буріння, але в значній мірі 
впливають на довговічність опор шарошкових доліт. З метою ефективного 
використання енергії коливань низу бурового інструменту для руйнування 
гірських порід авторами [2,3] наведені аналітичні і експериментальні 
дослідження механізму коливань бурильної колони. 

В роботі [4] наведено результати експериментальних досліджень буріння 
тришарошковим долотом твердих і міцних порід без вібрації та з накладанням 
вібрацій створюваних ексцентричним центр обіжним вібратором при 
навантаженні на долото від 28 до 92 кН на частоті коливань вібратора від 
50÷100 Гц. Було встановлено, що накладання повздовжніх коливань призводить 
до підвищення механічної швидкості буріння.  

Досліджуючи буріння порід з різними механічними властивостями, було 
встановлено, що вплив накладання енергії повздовжніх коливань на механічну 
швидкість буріння зменшується зі зменшенням твердості породи. Аналітичні 
результати, одержані авторами робіт [2,3,5], зокрема [4] на основі аналізу 
результатів експериментальних досліджень встановлено, що за поперечних 
коливань бурильної колони найбільші величині віброприскорень бурильної 
колони існують під час роторного способу буріння (за частот 10÷25 Гц) і 
становлять 24 м/с2, а вібропереміщення складають від 1 до 6 мм. Під час 
буріння із застосуванням ГВД (за тих же частот) віброприскорення складає 
12,5 м/с2, а вібропереміщення складають лише 0,35÷0,5 мм. 

Для управління динамікою бурового інструменту науковцями було 
розроблено різноманітні конструкції наддолотних вібропристроїв, які включали 
елементи і вузли, що впливали на синхронність автоколивань бурового 
інструменту. Аналіз запропонованих конструкцій свідчить, що це в своїй 
більшості механізми клапанного або маятникового типу. Слід відзначити, що ці 
механізми конструктивно є складними, створюючи в основному лише 
низькочастотні коливання та володіють малою енергією (0,5÷10 Дж). 

Окрім цього існують великі розбіжності в оцінці ефективності 
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розроблених пристроїв. Так авторами [4] показано, що застосування 
вібропристроїв призводить до підвищення механічної швидкості буріння 
свердловини роторним способом в межах від 2 до 8 разів, а авторами [5] 
зауважено, що під час буріння горизонтів складених з міцних та твердих порід 
відбувається підвищення механічної швидкості буріння на 25 %, збільшення на 
38 % проходки на долото. 

 

 
Залежність швидкості поглиблення індентора в граніт від частоти 

впливу за ударно-обертового режиму. 
 
На основі аналізу результатів експериментальних досліджень впливу 

частоти коливань на швидкість поглиблення індентора в гірську породу за 
вібраційно-обертового режиму встановлено, що швидкість поглиблення 
індентора в граніт зі збільшенням частоти дії до 80 Гц – зростає, а далі 
спостерігається плавне її зниження (рис.1). При дослідженні поглиблення 
індентора в мармур максимальна швидкість поглиблення становить за частоти 
125 Гц [3].  

Отже, для підвищення механічної швидкості буріння свердловин 
необхідно розробляти породоруйнівні інструменти в комплексі з 
гідроакустичними пристроями з частотним діапазоном до 150 Гц. 
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ПРИЧИНИ ЗАЛИШЕННЯ НАФТИ І СПОСОБИ ЗБІЛЬШЕННЯ 

КОЕФІЦІЄНТІВ НАФТОВИЛУЧЕННЯ 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

Україна, 76019, Івано-Франківськ, Карпатська, 15,  
 

Анатоція. Проблема залишкової нафти на сьогодні залишається однією з 
найактуальніших. В даній статті описано причини формування залишкової 
нафти і подано класифікацію її розподілу. Свормульовано напрямки, які 
можуть забезпечити найбільше зменшення обсягів залишкової нафти в 
родовищі, тобто збільшення кінцевого коефіцієнта нафтовилученя.  

Ключові слова: залишкова нафта, коефіцієнт нафтовилучення, методи 
підищення нафтовилучення. 

Abstract. The problem of residual oil today remains one of the most pressing. 
This paper describes the causes of the formation of residual oil and the classification 
of its spreading.  have been formulated the direction that can provide greatest 
reduction of residual oil in the field, that  can buildup final factor of  
oil recovery. 

Key words: the residual oil, factor of oil recovery,  methods of factor of oil 
recovery. 

Сьогодні існує загроза дефіциту сирої нафти в результаті її подальшого 
використання. Останні роки суттєво погіршилася ресурсна база нафтогазового 
комплексу України. Тому все частіше увагу науковців привертає видобуток 
важковидобувної і залишкової нафти.  

Проте всі нові нинішні технології є недостатніми для повної заміни 
традиційних енергетичних структур у потрібних масштабах, нові технології ще 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 27 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5482093_1_2&s1=%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5144320_1_2&s1=%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=565878_1_2&s1=%F3%E2%E5%EB%E8%F7%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2840086_1_2&s1=%ED%E5%F4%F2%E5%E8%E7%E2%EB%E5%F7%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2840086_1_2&s1=%ED%E5%F4%F2%E5%E8%E7%E2%EB%E5%F7%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2840086_1_2&s1=%ED%E5%F4%F2%E5%E8%E7%E2%EB%E5%F7%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2840086_1_2&s1=%ED%E5%F4%F2%E5%E8%E7%E2%EB%E5%F7%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2840086_1_2&s1=%ED%E5%F4%F2%E5%E8%E7%E2%EB%E5%F7%E5%ED%E8%E5


 Том 4. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

можуть виявитися комерційно невигідними і не набути масового застосування.  
У більшості випадків видобування нафти здійснюєтся в режимі на 

виснаження (первинне видобування), пізніше з підтримуванням пластового 
тиску шляхом запомповування води або газу високого тиску (вторинне 
видобування), а відтак з підвищенням нафтовилучення за рахунок застосування 
теплових методів, змішуваного витіснення нафти (третинне видобування) [1]. 

Основною проблемою науковців і практиків є підвищення коефіцієнту 
нафтовилучення. На сьогодні існує безліч різних емпіричних правил, 
пропозицій, науково і експериментально обґрунтованих теорій та положень.  

Якщо продовжувати розробку покладу, то значення коефіцієнта 
нафтовилучення буде  надалі зростати, але загальний накопичений прибуток від 
розробки родовище буде зменшуватися і при певному коефіцієнті 
нафтовилучення знову стане рівним нулю. Найвищий ефект від підвищення 
нафтовилучення досягається тоді, коли приріст видобутку настає незабаром 
після здійснення додаткових капітальних вкладень.  

Залишкова нафта у вироблених покладах в основному знаходиться в 
такому стані, щодо вилучення її звичайними способами розробки неможливо. 
Особливістю залягання залишкової нафти є її переривчастість, яка проявляється 
на різних рівнях масштабності, починаючи від рівня окремих пор (защемлена 
нафта) і закінчуючи рівнем окремих ділянок покладу. Друга відмінна риса 
залишкової нафти полягає у відмінності її фізичних властивостей від 
властивостей природної (первинної) нафти. При розробці покладу внаслідок 
взаємодії запомповуваної і пластової вод із природною нафтою і пластом-
колектором відбуваються різні зміни природних властивостей нафти і пласта: 
адсорбція вуглеводнів на поверхні пор, формування плівок нафти, змін 
природної змочуваності і природної структури пор із утворенням техногенно-
блокових і тупикових зон.  

Форма і розподіл залишкових запасів нафти визначаються комплексом 
природних і штучних факторів, які визначають і коефіцієнт нафтовилучення, а 
саме: в’язкість нафти, властивості колектора, початковий стан нафти і газу, 
режим розробки покладу і густота сітки свердловин. 

Умовно виділяють наступні групи розподілу залишкової нафти: 1) розсіяна 
нафта, яка знаходиться у вигляді окремих крапель у порах гідрофільної породи 
і плівок на зернах скелета гідрофобної породи. 2) капілярно-втримувана нафта, 
яка утворюється внаслідок значної неоднорідності пласта. 3) цілики 
невилученої нафти в тих об’ємах пласта, де процес нафтовилучення 
відбувається набагато повільніше, ніж в основному об’ємі колектора, тобто в 
малопроникних включеннях і в блоках тріщинувато-пористого середовища.     
4) цілики нафти, утворення яких  викликано неповнотою охоплення 
заводненням порівняно однорідного колектора за рахунок в`язкісної або 
гравітаційної нестійкості переміщення фронту витіснення високов’язкої нафти 
або проникнісною неоднорідністю колектора. 5) скупчення залишкової нафти в 
невироблених малопроникних прошарках і лінзах, а також у зонах пониженого 
градієнта тиску і прояву початкового градієнта тиску при фільтрації нафти або 
недостатньою тривалістю витіснення. 6) великі цілики нафти, окремі пласти чи 
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зони, які або неохоплені розробкою внаслідок дуже рідкої сітки свердловин, 
або залишилися поблизу зон вклинювання пласта чи тектонічних порушень у 
так званих тупикових зонах [2]. 

Виділення експлуатаційних об’єктів теж залишається невирішеним і 
дискусійним питанням, хоч воно має геологічне, технологічне й економічне 
обґрунтування, а його передпроектне дослідження ще й уможливлює вибір 
систем розробки багатопластового родовища  

Провівши аналіз було виділено наступні напрямки зменшення обсягів 
залишкової нафти: 1) залежно від фізико-хімічних властивостей і пластової 
системи гірських порід колектора і пластових рідин; 2) рекомендується не 
допускати розробки покладу при режимі розчиненого газу, як при режимі 
виснаження; 3) підготовка свердловин до експлуатації із забезпечення 100%-их 
профілів припливу нафти із усіх нафто насичених інтервалів; 4) застосування 
горизонтальних свердловин для видобування із застійних зон; 5) циклічне 
виснаження нафти за різними схемами [3]. 

В даний час актуалізується новий напрям забезпечення нафтою – 
видобуток залишкової нафти, до якої відносять нафту, що залишилась в покладі 
на момент завершення його розробки або залишилась внаслідок реалізації його 
розробки за прийнятими проектними документами. На основі узагальнення 
результатів попередніх здобутків створено нову класифікацію видів залишкової 
нафти з позиції можливості зменшення її обсягів, сформульовано першочергові 
напрямки, які можуть забезпечити найбільше зменшення обсягів залишкової 
нафти в родовищі, а отже, найбільше підвищення кінцевого коефіцієнта 
нафтовилучення. 
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Prytula L.Ya. 
BUFFER SYSTEMS STUDY AND TESTING IN COMPLEX ENVIRONMENT 

Scientific Research and Design Institute PJSC "Ukrnafta",  
Ivano-Frankivsk, Pushkin Pivnichnyy Boulevard 2, 76019 

 
Приведено результати дослідження впливу буферної системи на міцнісні 

характеристики цементного каменю, сформованого під час змішування 
систем "буферна рідина  – тампонажний розчин", "буровий розчин – 
тампонажний розчин". Встановлено, що застосування ефективних буферних 
систем сприяє якісному кріпленню свердловин у складних гірничо-геологічних 
умовах.  

Ключові слова: cвердловина, тампонажний розчин, стабілізована буферна 
суміш, цементний камінь. 

Research results of buffer system effect on strength characteristics of cement 
stone formed in the process of mixing "buffer system – cementing slurry", drilling 
mud - cementing slurry are showed. The use of effective buffer systems provides 
quality casing in complex environment. 

Key words: well, cement, stabilized buffer mixture, cement stone 
Основна проблема якісного розмежування пластів у похило-спрямованих 

та горизонтальних свердловинах пов’язана зі станом стовбура свердловини в 
інтервалах інтенсивного набору кута. Як показує досвід, стовбур свердловини у 
таких умовах характеризується порушенням цілісності і ускладнений 
жолобними виробками і кавернами. Інтенсивне зростання або різке зменшення 
кута нахилу стовбура свердловини створює передумови до погіршення якості 
кріплення свердловини. Крім того, застосування неефективних буферних 
систем під час кріплення, а також наявність великих каверн і жолобних 
виробок при одночасному одностронньому приляганні обсадної колони до 
стінки стовбура свердловини є причиною "защемлення" бурового розчину в 
вузькій частині і створення застійних зон невитісненого бурового розчину [1]. 
Внаслідок неповного витіснення бурового розчину і "захоплення" його 
залишків контактуючим з ним тампонажним розчином різко зростає зона 
змішування, що підтверджується безпосередніми вимірюваннями її об’єму, а 
також даними АКЦ [2]. Одним із напрямків покращення якості цементування в 
таких умовах є застосування ефективних буферних систем з високими 
відмивальною та виносною властивостями [3]. В НДПІ розроблено спеціальну 
стабілізовану буферну суміш, відмивальна здатність якої становить  49 – 54 %. 
Дану систему апробовано на горизонтальній свердловині 76-Східно-
Рогінцівська під час цементування експлуатаційної колони діаметром 146 мм в 
інтервалі 3030 – 2701 м. Коефіцієнт кавернозності стовбура свердловини в 
інтервалі цементування становив 1,5. Параметри буферної рідини на основі 
спеціальної стабілізованої суміші наведено в таблиці 1. 

Про високу виносну (транспортуючу) та відмивальну здатність буферної 
рідини свідчать результати аналізу шламового матеріалу, відібраного під час 
промивання свердловини 76-Східно-Рогінцівська безпосередньо на очисній 
системі під час буріння та вкінці процесу цементування після змивання 
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залишків цементного розчину при виході буферної рідини на устя свердловини. 
Значне зростання колоїдної  та твердої фази у відібраному зразку шламу після 
дії буферної рідини свідчить про ефективне змивання рихлої частини 
фільтраційної кірки зі стінок свердловини. 

Таблиця 1 
Результати дослідження буферної системи для цементування нижньої 

секції 146/168 мм експлуатаційної колони у свердловині  
76-Східно-Рогінцівська 

Показник Значення  
Густина, кг/м3 1640 
Розтічність, мм 220 
Водовідділення, мл 0 
Показник фільтрації, см3 за 30 хв 8 
Пластична в'язкість, мПа∙с 90 
Динамічне напруження зсуву, дПа 276 
Відмивальна здатність, % 54 

           
Після кріплення 146 мм експлуатаційної колони у свердловині 76-Східно-

Рогінцівська проведено оцінювання якості цементування методом АКЦ. Згідно 
з розрахованим за даними геофізичних досліджень АКЦ коефіцієнт якості 
цементування першої секції експлуатаційної колони становить К = 372 – якість 
зчеплення цементного каменю з колоною "добра" (табл. 2). Результати 
освоєння свердловини свідчать про якісне розмежування продуктивних 
горизонтів. 

 Таблиця 2 
Результати геофізичних досліджень АКЦ на свердловині  

76-Східно-Рогінцівська в інтервалі 2700 – 2961 м  

Інтервал 
цементування 

Якість зчеплення цементного каменю з 
колоною 

Довжина 
ділянки, 

м 

Коефіцієнт 
якості 

цементування 

Кут 
нахилу 

стовбура, 
о В В+Ч Ч+В Ч Ч+Д Д+Ч Д Lц Kц 

2700 - 2850 0.2 0.0 0.0 4.3 0.0 10.2 135.3 150.0 396.7 30-45 
2850 - 2954  0.0 0.0 0.0 57.7 0.0 2.1 44.2 104.0 344.5 45-60 
2954 - 2961 0.0 3.8 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 7.0 245.7 60-75 

 
Як бачимо з таблиці 2, забезпечено формування якісного ізоляційного 

екрану при різних значеннях зенітного кута. Додатково проведено дослідження 
міцнісних характеристик цементного каменю, утвореного в зоні змішування 
при умовах значної кавернозності та ймовірності не повного витіснення 
буферної рідини. Для цього в різних пропорціях (1:9, 3:7, 7: 3, 1:1) змішували 
буровий і тампонажний розчин, а також буферну рідину з тампонажним 
розчином. З приготовлених сумішей і з тампонажного розчину окремо 
формували балки для дослідження їх міцності через певний період часу            
(2 доби, 7 діб, 28 діб). Вимірювання міцності здійснювали руйнівним та 
неруйнівним (за допомогою ультразвукового аналізатора) методами [4]. В 
таблиці 3 наведено результати вимірювання міцності цементного каменю. 
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Порівнюючи міцність на стиск цементного каменю, сформованого із 
тампонажного розчину і суміші тампонажного розчину і буферної рідини, 
можна сказати, що навіть при співвідношенні 3:7 сформований камінь з суміші 
тампонажного розчину і буферної рідини володіє певними міцнісними 
характеристиками, при цьому міцність на стиск становить 4,2 МПа. При такому 
ж співвідношенні тампонажного і бурового розчинів унеможливлюється 
формування цементного каменю. Дані дослідження також підтверджують 
необхідність застосування спеціальних буферних систем для цементування 
похило-спрямованих та горизонтальних свердловин. 

Отже, застосування ефективних буферних систем на основі спеціальної 
стабілізованої суміші з оптимально спроектованими структурно-реологічними 
параметрами, високими виносною та відмивальною властивостями сприяє 
підвищенню якості кріплення свердловин у складних гірничо-геологічних 
умовах. 
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КЕРОВАНІ СИСТЕМИ РОТОРНОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
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 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, 76019 

Gerasumiv O. V. 
CONTROL SYSTEMS ROTARY DRILLING WELLS  

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 
Ivano-Frankivsk, St. Carpathian 15, 76019 

 
Анотація. Розглядаються основні переваги використання керованих 

роторних систем при бурінні ускладнених ділянок свердловин, а саме 
можливість управління технологічним процесом буріння не зупиняючи 
обертання всієї компоновки низу бурильної колони.   

Ключові слова: свердловина, роторне буріння, бурове долото. 
Abstract. The main advantages of using controlled rotary drilling of wells 

complicated areas, such as the ability to control the drilling process without stopping 
the rotation of the entire layout of the bottom of the drill string.  
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Key words: well, rotary drilling, the drill bit. 
Вступ. З метою покращення техніко-технологічних параметрів буріння 

свердловин в складних гірничо-геологічних умовах, пов’язаних з осипанням і 
обвалюванням стінок свердловини, викривленням стовбура свердловини, 
бурові компанії широко застосовують керовані системи роторного буріння, 
відмовляючись від турбінного способу буріння. В зв’язку з цим, ми можемо 
отримати високу якість проводки свердловини, а саме: плавний профіль, 
відмінний діаметр, відсутність спіральності по стовбуру свердловини і менший 
шар шламу. 

Основна частина. Основною переваагою керованої роторної системи 
буріння є можливість управління технологічним процесом буріння свердловини 
не зупиняючи при цьому обертання бурильного інструменту. Роторне буріння 
дає найкращі результати при обертанні всієї компоновки низу бурильної 
колони (КНБК). 

Керовані системи роторного буріння поділяють на два типи: 
- системи, які повністю обертаються; 
- системи, що містять муфту, яка не обертається. 

В табл. 1 наведено порівняльну оцінку між керованими системами 
роторного буріння. 

Таблиця 1 
Порівняння керованої системи роторного буріння 
Проблема Повне 

обертання 
Не обертається 

муфта 
Утворення спіралеподібного 

стовбуру свердловини 
Обмежене Муфта може викликати 

спіраль 
Розширення стовбура свердловини 
знизу вгору 

Так Обмежене 

Прихоплення бурильної труби Менше Можливе 
Закупорення Менше Можливе 
Очищення стовбура свердловини Зменшення Затруднене в між 

трубному просторі 
Залежність від діаметра стовбура 
свердловини 

Обмежена Так 

Механічна швидкість проходки Оптимізована Може бути не 
оптимальною 

  
Щодо першого типу керованих роторних систем, то тут можна виділити 

два моменти: 
- використання силового приводу типу «Power Drive Xtra» [1], 

функціональна конструкція якого нами наведена на рис. 1. Як бачимо, що 
стабілізований електронний модуль вмонтований всередину муфти бурильного 
інструменту. Бокове зусилля прикладається при обертанні башмаків. Силовий 
привід «Power Drive Xtra» використовується для зміщення бурового долота від 
його центральної осі подачі, а головне, для відхилення свердловини; 

- використання силового приводу типу «Power Drive Xceed», (рис. 2) [1]. В 
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цьому випадку для моделювання геостаціонарної прив’язки ми використовуємо 
програмне забезпечення. Привідний вал силового приводу є поворотним і 
зміщеним від центральної осі подачі бурильного інструменту, за рахунок чого і 
зміщується бурове долото. 

 
Рис. 1. Функціональна конструкція силового приводу 

типу «Power Drive Xtra» 
 

 
Рис. 2. Силовий привід типу «Power Drive Xceed» 

 
Як і в першому, вище зазначеному випадку, існують також два основних 

типи систем з муфтою, що не обертається: 
- відхилений вал – геопілот («Geopilot»), це тоді, коли муфта, що не 

обертається, використовується у якості геостаціонарної бази. Привідний вал 
відхиляється при обертанні крізь неї. В міру відхилення вала бурове долото 
зміщується від центральної лінії подачі; 

- прикладаєме бокове зусилля - АвтоТрек («AutoTrak»), коли муфта, що не 
обертається використовує прив’язки і встановлення башмаків. Бокове зусилля 
використовується для зміщення бурового долота від його центральної лінії. 

Висновки. Технологія роторного керованого буріння володіє однією 
основною перевагою, а саме: управління процесом буріння проходить  без 
зупинки обертання бурильного інструменту. Серед інших вагомих переваг 
також можна виділити: 
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- покращення експлуатаційних параметрів свердловини; 
- зниження ризиків при бурінні та експлуатації свердловини; 
- покращення конструкції свердловини. 
В загальному плані, використання керованих роторних систем значно 

змінює підходи до проектування процесу розробки родовища, що в кінцевому 
підсумку зменшує витрати на розробку родовища вуглеводнів. 

 
Література: 
1. Power Drive. Курс самообучения // NRG EF. Schlumberger, April, 2008. – 

16 c.   
Науковий керівник: к.т.н., доцент Фем’як Я. М. 
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Анотація. Розроблено імітаційну модель теплопровідності у пластині 

нескінченної довжини, що нагрівають під час термічної обробки. Модель 
можна використовувати для оцінки розподілу температури у фізично 
неоднорідних тілах різної форми 

Ключові слова: теплопровідність, імітаційна модель, метал, термічна 
обробка. 

Abstract. There is worked out simulation model of heat conductivity in the plate 
of endless length, heated at thermal treatment. Model can be used for the estimation 
of distribution of temperature in the physically heterogeneous bodies of different 
form. 

Key words: heat conductivity, simulation model, metal, thermal treatment 
Вступ. Під час постановки теплових завдань перед АСУ термічними 

печами необхідно заздалегідь вирішити задачу теплопровідності у металі, що 
нагрівають під термічну обробку. Реалізація таких режимів є можливою за 
наявності інформації про динаміку розподілення теплоти у металі, що 
нагрівають. 
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Мета роботи. Завданням досліджень є розробка імітаційної моделі 
теплопровідності у металі під час його термічної обробки у печах для оцінки 
розподілення температури. 

Основна частина досліджень. Є відомою інженерна модель 
теплопровідності у металевих тілах [1], де масивне тіло, що нагрівають, 
подають як n  шарів з однаковою температурою та теплофізичними 
властивостями. Під час підведення теплоти до тіла відбувається послідовне 
нагрівання зазначених шарів, яке описують одномірним диференціальним 
рівнянням теплопровідності. 

Розглядають задачу симетричного нагрівання пластини нескінченної 
довжини товщиною 2S , яку поділяють на n  шарів товщиною x∆  з 
температурою відповідно 1t , 2t ... nt , і температурою гріючих газів ããt . Початок 
координат вибирають на поверхні пластини ( )0x = , за Sx =  поверхня пластини 
є теплоізольованою. 

Теплові потоки від гріючих газів до кладки 1ãã,q  і між окремими шарами 
пластини 1, +iiq  подають у формі рівнянь Ньютона-Ріхмана: 

( )1 1ãã, ããq t t∑= α ⋅ − ;                                                 (1) 
( )1 1 1i ,i i ,i i iq t t+ + += α ⋅ − ,                                              (2) 

де  ∑α  – сумарний коефіцієнт тепловіддачі від гріючих газів конвекцією та 
випромінюванням;  1i ,iq + , 1i ,i+α  – тепловий потік і коефіцієнт теплопередачі від 
шару i  до шару 1+i  відповідно. 

Для пластини нескінченної довжини, що складається з n  шарів, можна 
записати систему рівнянь: 

1
1 1 1 2 1 2ãã, ãã ,

dtT t k t k t
d

+ = ⋅ + ⋅
τ

  за ( )1 10 ít t=  ; 

1 1 1 1
i

i i i ,i i i ,i i
dtT t k t k t
d − − + ++ = ⋅ + ⋅
τ

  за ( )0 í
i ³t t=  ;                                 (3) 

1 1
n

n n n ,n n
dtT t k t
d − −+ = ⋅
τ

  за ( )0 í
n ït t=   , 

де  1 2i , ...n= ;  1T , 2T ... nT  – постійні часу, які визначають динаміку змінювання 
температури у n...,21  шарах пластини;  1,ããk ... nnk ,1−  – коефіцієнти теплопередачі 
між окремими шарами пластини:  від першого до n -го шарів;  1

ít , í
it  і í

ït  – 
початкова температура першого, i -го та n -го шарів пластини відповідно. 

Для першого шару пластини значення постійної часу та коефіцієнтів 
тепловіддачі обчислюють за формулами: 

1
1 2,

õ cÒ
∑

∆ ⋅ρ⋅
=
α +α

;   1
1 2

ãã,
,

k ∑

∑

α
=
α +α

;   1 2
2 1

1 2

,
,

,

k
∑

α
=
α +α

 ,                           (4) 

а для n -го шару пластини як 
2

2n
xT
a

∆
=  ;  1 1n ,nk .− =                                                   (5) 

За розглядом проміжних шарів пластини у разі однорідності металу щодо 
її товщини 1 1 2 1 0 5ãã, , ï ,ïk , .k ... k ,− =  значення коефіцієнтів 2T , 3T ... 1nT −  визначають із 
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співвідношення 
2

2 3 1 2ï
xÒ , Ò ...T
a−

∆
=  .                                                  (6) 

Комп’ютерне подавання системи (3) є імітаційною моделлю нагрівання 
пластини нескінченної довжини, яка може бути реалізованою за допомогою 
пакету прикладних програм «MatLab 6.5 SP1\7 + Simulink 5/6» [3]. 

Криві змінювання температури за товщиною пластини x∆  = 0,04 м) з 
теплофізичними характеристиками:  а = 0,4·10-3 м2/c;  ρ = 7830 кг/м3;  λ = 39 
Вт/(м·°C), – подано на рисунку. 

Для забезпечення можливості зіставлення результатів моделювання з 
результатами розрахунків за іншими методиками сумарний коефіцієнт 
тепловіддачі від гріючих газів для першого шару записують як функцію 
критерію масивності Біо ( Ві ): /ìBi S∑α = ⋅λ , де ìλ  – теплопровідність матеріалу, 
що нагрівають. 

Для оцінки адекватності запропонованої моделі виконано чисельне 
вирішення одномірного диференціального рівняння теплопровідності кінцево-
різницевим методом у неявному вигляді для різних значень критерію Біо та 
постійних значень теплофізичних властивостей металу. 
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Розподіл температури за товщиною пластини на моменти часу:  

1 - τ1 = 200 с;  2 - τ2 = 400 с;  3 - τ3 = 600 с;  4 - τ4 = 800 с 
 
Суцільні криві відповідають значенням, одержаним на моделі, штрихові 

криві – одержаним чисельним методом. За збігом загального характеру 
розподілу температури щодо товщини пластини максимальне відхилення 
різниці температури на її поверхні та у центрі не перевищує 10…30 °С. 
Результати моделювання підтверджують можливість вирішення поставлених 
задач під час розробки температурно-часових режимів термічної обробки 
металу. 

Запропоновану модель після нескладних перетворень можна застосовувати 
для оцінки розподілу температури у тілах близьких за формою до циліндра або 
кулі з кінцевими радіусами R . 

Висновок. Розроблено імітаційну модель теплопровідності у пластині 
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нескінченної довжини, що нагрівають під термічну обробку Можливість 
самонастраивания параметрів моделі залежно від температури дозволяє 
наблизити результати моделювання до реальних умов, і, тим самим, уникнути 
необхідності рішення нелінійних диференціальних рівнянь теплопровідності. 
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Аннотация: Предложен универсальный способ переработки отходов 

ювелирного производства, содержащих золото, серебро и палладий. Метод 
основан на вскрытии перерабатываемого материала в растворе соляной 
кислоты в присутствии перекиси водорода (экологически чистый окислитель). 
Головная операция обеспечивает концентрирование золота и палладия в 
растворе, а серебра в нерастворимом осадке. Были разработаны методы 
избирательного выделения золота, серебра, а также палладия, которые 
позволяют их использовать для изготовления ювелирных сплавов. 

Ключевые слова: благородные металлы, золото, серебро, палладий, 
переработка, аффинаж. 

Abstract: The universal way of processing of waste of jewelry production, 
containing gold, silver and palladium, is offered. Method is based on dissection of 
recyclable materials in solution of muriatic acid in presence a hydrogen peroxide (an 
environmentally cleaning oxidant). Head operation provides concentration of gold 
and palladium in solution, and silver in an insoluble remain. The receptions of 
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electoral selection of gold, silver and palladium, which can be used for production of 
jeweler’s alloys, are developed. 

Key words: noble metals, gold, silver, palladium, recycling, affinage. 
Целью работы является разработка технологии комплексной переработки 

отходов ювелирного производства. Следует отметить, что разрабатываемая 
технология в отличие от уже существующих, позволит получать не только 
ограниченное количество очищенных металлов, например, золото (Au) и 
серебро (Ag), но, а также палладий (Pd), в этом будет заключаться 
комплексность технологии переработки. Благородные металлы, полученные 
после проведения всей технологической схемы переработки, повторно 
используются в производстве ювелирных изделий. 

В последние годы добыча золота в России составляет около 200 т/год и 
имеет тенденцию к увеличению, так как цена золота (более 20 $ за грамм) 
превысила максимум прошлых лет и неизменно продолжает расти. Необходимо 
отметить, что доля золота, потребляемая ювелирной промышленностью в 
последние годы достигает 60% от добытого металла. 

Процесс изготовления ювелирных украшений связан с потерями 
благородных металлов, которые составляют до 20 %, а иногда и 40 % от массы 
всех произведенных изделий [1]. Основную часть этих отходов составляет 
литейный и производственный брак, остатки литниковых систем, стружка 
после операции алмазной огранки, пыль после процесса финишной полировки 
готовых изделий. Ввиду того, что цена на металл высока и при этом достаточно 
много отходов, на сегодняшний день очень актуальна проблема его 
рафинирования. Все виды отходов из сплавов отличаются по составу и 
содержат примеси, что обуславливает необходимость организации предприятий 
по разделению и рафинированию благородных металлов. 

Усредненный состав отходов ювелирной промышленности, %: Аu – 64,5; 
Ag – 14,1; Pd – 4,5; Сu – 14,4; Zn – 1,3; Ni – 1,2. 

Методы аффинажа зависят от состава чернового золота и требуемой 
чистоты продукции [2,3]. Отходы делятся на три основные группы: 

• химические (мокрые) – основан на применении различных кислот; 
• сухие – расплавленное золото обрабатывают химическими реагентами 

или переплавляют с различными флюсами; 
• электролитические. 

Исходя из практики российских аффинажных предприятий, можно сделать 
вывод, что в зависимости от состава исходного сырья может быть применен 
один, два, а иногда и все три метода (в различных комбинациях), всё зависит 
только от состава исходного сырья.  

Предварительная плавка необходима для обеспечения необходимого 
гранулометрического состава, удаления шлакующихся примесей и отгонки 
органики [4]. Следовательно, сырьём для разрабатываемой технологии является 
проплавленные гранулы отходов ювелирного производства.  Технология 
основана на вскрытии золото-серебряно-палладиевого сплава в соляной 
кислоте, где в качестве окислителя применяется перекись водорода. 

Использование головной операции обусловлено малым содержанием 
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серебра в исходном сырье по сравнению с суммарным содержанием золота и 
палладия (рис.1). 

 
 

                                                              Плавка 

Выщелачивание 
Фильтрация 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема рафинирования отходов ювелирного 
производства 

 
Золото переходит в раствор в форме золотохлористо-водородной кислоты. 

Нерастворимый хлорид серебра, который образуется в процессе 
выщелачивания, обогащает нерастворимый осадок и не влияет на кинетику 
процесса. Выщелачивание проводят при 1,5-кратном избытке кислоты и 
перекиси при температуре в диапазоне 75-80 °С: 

2Au + 8HCl + 3H2O2 = 2HAuCl4 + 6H2O;                            (1) 
                              2Ag + 2HCl + H2O2 = 2AgCl + 2H2O;                              (2) 

Pd + 6HCl + 6H2O2 = H2PdCl6 + 4H2O.                             (3) 
Хлорид серебра плавится в содовой ванне в присутствии угля. 

Полученное металлическое серебро удовлетворяет требованиям ювелирной 
промышленности. 

Далее из раствора осаждаем золото. В качестве «мягкого» восстановителя 
используем сульфит натрия. Благодаря различию потенциалов хлоридных 
комплексов золота (φ0 = +1,0 В) и палладия (φ0= +0,62 В) и превышению 
концентрации золота над палладием в растворе (примерно в 15 раз), в первую 
очередь восстанавливается золото до металла. Четырехвалентный хлоридный 
комплекс палладия переходит в двухвалентное состояние и остается в 
растворе: 

2HAuCl4 + 3Na2SO3 + 8NaOH = 2Au + 3Na2SO4 + 8NaCl + 5H2O;       (4) 
H2PdCl6 + Na2SO3 + 2NaOH = H2PdCl4 + Na2SO4 + 2NaCl + H2O.       (5) 

Совокупность этих факторов позволит выделить золото требуемой 
чистоты и добиться высокой степени извлечения. Полученное золото, после 
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переплавки на слитки или гранулы, является товарной продукцией, которая 
пригодна для производства ювелирных изделий. 

Технология осаждения палладия из хлоридных растворов основана на 
совместном осаждении соли Вокелена и гидроокисей тяжелых металлов с 
последующим образованием растворимого тетрааминхлорида палладия при 
небольшом избытке аммиака. После фильтрации из этого раствора 
подкислением его соляной кислотой осаждается нерастворимый 
хлорпалладозамин. При прокаливании хлорпалладозамина выделяется 
металлический палладий, пригодный для производства ювелирных изделий: 

2H2PdCl4 + 4NH4OH = [Pd(NH3)4][PdCl4] + 4H2O;               (6) 
[Pd(NH3)4][PdCl4] + 4NH4OH = [Pd(NH3)4]Cl2 + 4H2O;           (7) 

[Pd(NH3)4]Cl2 +2HCl = [Pd(NH)3Cl2] + 2NH4Cl;                (8) 
[Pd(NH3)2Cl2] = Pd + 2NH3 + Cl2.                          (9) 

Таким образом, предложена технология переработки, обеспечивающая 
получение чистых по составу золота, серебра и палладия, которые в 
дальнейшем будут использоваться для производства широкого ассортимента 
ювелирных изделий. 
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Аннотация. В работе проведен анализ применения комплектных 

распределительных устройств напряжением 6 (10) кВ кассетного исполнения. 
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Рассмотрены их особенности и основные преимущества относительно 
традиционных комплектных распределительных устройств. 

Ключевые слова: комплектное распределительное устройство, кассетные 
выдвижные элементы, каркасная конструкция. 

Abstract. In this paper we analyzed the use of switchgears voltage 6(10) kV 
cluster performance. We considered their features and main advantages relative to 
traditional switchgears. 

Key words: switchgear, cassette retractable elements, frame construction 
Комплектные распределительные устройства (КРУ) являются важнейшими 

элементами систем электроснабжения любого промышленного предприятия, 
станции или подстанции. Современные тенденции роста энергопотребления и 
развития систем электроснабжения в условиях дефицита свободных площадей 
предъявляют высокие требования к массогабаритным показателям КРУ и 
удобству их монтажа и обслуживания. 

В настоящее время приоритет всех ведущих производителей отдан КРУ 
кассетного типа с разделением отсеков (рис. 1) и наличием максимального 
количества блокировок, обеспечивающих безопасное обслуживание. 

 
Рис. 1. Модульная конструкция КРУ кассетного исполнения 

 
В КРУ кассетного исполнения выключатели, контакторы, секционные 

разъединители и трансформаторы напряжения устанавливаются на кассетных 
выдвижных элементах (КВЭ) в средней части шкафа, что позволяет добиться 
нового уровня в функциональности распределительных устройств. 

Расположение КВЭ на комфортной для персонала высоте в КРУ, снижения 
его массы и трения в подвижных частях, применение механизма перемещения 
КВЭ, действующего на всем его ходу, благоприятно сказывается на условиях 
обслуживания и ремонта оборудования. Кроме того, размещение КВЭ в 
средней части позволяет обеспечить свободный доступ к нему с фасадной 
стороны, что позволяет перейти к одностороннему обслуживанию и 
существенно повысить удобство монтажа и эксплуатации [1].  

КВЭ конструктивно выполнен в виде тележки, которая перемещается из 
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рабочего положения в контрольное и обратно при закрытых дверях шкафа. В 
ремонтном положении выдвижной элемент при помощи инвентарной тележки 
из комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП) перемещается в 
коридор обслуживания (рис. 2), при этом шторный механизм автоматически 
перекрывает доступ к токопроводящим контактам шкафа [2]. 

 

 
Рис. 2. Ячейка КРУ в ремонтном положении 

 
В настоящее время на российском рынке представлены следующие 

основные производители КРУ кассетного исполнения: 
1. ABB выпускает КРУ серии ZS1 со своим выключателем VD4 (в ноябре 

2004 года «ABB Силовые системы» начало выпуск данных ячеек в России). 
2. «SCHNEIDER ELECTRIC» выпускает КРУ серии MCset и «Nexima» со 

своими выключателями «Эволис» или LF1. 
3. «SIEMENS» выпускает КРУ серии «NXair» со своими выключателями 

серии 3AH1–5. 
4. ЗАО «ГК «Таврида Электрик» (электротехнический завод «ВЕКТОР» г. 

Воткинск) выпускает КРУ «Классика» серии D-12P, D-12PT с выключателями 
различного типа. 

5. ООО «Высоковольтный союз» (г. Екатеринбург) выпускает КРУ серии 
КУ-6С, КУ-10С с выключателями собственного производства типа ВРС. 

6. ООО ПКФ «АВТОМАТИКА» (г. Тула) выпускает КРУ серии КРУ-АТ с 
выключателями BB/TEL ё 

7. ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» выпускает КРУ серии КРУ-СЭЩ-
70 с вакуумными выключателями различного типа и элегазовыми 
выключателями типа LF. 

8. ОАО «Энергопром» (г. Озерск Челябинской обл.) выпускает КРУ серии 
К-01С с вакуумными выключателями различного типа. 

9...ООО «ЧЭАЗ» (г. Чебоксары) выпускает КРУ серии КСВ-10 с 
вакуумными выключателями различного типа.  

Основными преимуществами КРУ кассетного исполнения являются: 
1. Уменьшенные массогабаритные показатели ячеек КРУ и КСО (камеры 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 44 



 Том 4. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

стационарные с односторонним обслуживанием). 
2. Ячейки КРУ предназначены для одностороннего обслуживания, что 

значительно экономит строительное пространство подстанций. 
3. Возможность модернизировать существующие подстанции без 

изменения строительной части. 
4. Каркасная конструкция ускоряет срок изготовления заказа и позволяет 

легко изменить схему главных цепей (рис. 3) на месте у заказчика – установкой 
дополнительных элементов (узлов трансформаторов тока, ограничитель 
перенапряжения, трансформатора напряжения, заземляющего разъединителя) 
[3]. 

 
Рис. 3. Обобщенная схема шкафов с силовым аппаратом на выдвижном 

элементе КРУ СЭЩ-70 
 

5. Возможность дистанционного управления выдвижным элементом и 
заземляющим разъединителем посредством электрического привода.  

6. Возможность перемещения выкатного элемента из рабочего в 
контрольное положение и обратно и возможность механического, аварийного 
отключения выключателя без открывания двери. 

7. Снижение высоты ячеек КРУ и КСО и выведение отсеков с 
устройствами релейной защиты и автоматики на удобный для работы 
персонала уровень.  

8. Обеспечение полной безопасности обслуживающего персонала при 
перекрытиях изоляции во внутренних отсеках.  

9. Все предлагаемое оборудование требует минимального технического 
обслуживания при эксплуатации или не требует такового на протяжении всего 
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срока службы, составляющего 25 лет. 
10. Энергоэффективность и энергосбережение за счет снижения потерь 

при непосредственной передачи электроэнергии (уменьшается количество 
разборных контактных соединений) и снижение затрат электроэнергии при 
эксплуатации КРУ (применение светодиодных ламп освещения шкафов, 
автоматически отключающийся обогрев релейных шкафов). 

Вывод: произведенный анализ показывает, что кассетное решение для 
оптимизации операции вкатывания - выкатывания выключателя из шкафа КРУ 
сегодня является наиболее передовым, так как позволяет улучшить 
возможность доступа обслуживающего персонала в отсеки ячейки и 
значительно облегчает проведение регламентных работ в КРУ. 
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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения 

сверхпроводниковых высокотемпературных трансформаторов в 
электроэнергетических системах с целью снижения потерь электроэнергии. 
Произведен анализ их параметров. 
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трансформаторы, электроэнергетические системы, потери электроэнергии. 

Abstract. In the article we consider the possibility of using high temperature 
superconducting transformers in power systems to reduce electricity losses. The 
author made an analysis of the parameters of high-temperature superconducting 
transformers. 

Key words: high temperature superconducting transformers, electric power 
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systems, energy losses. 
Актуальной задачей электроэнергетики является поиск путей снижения 

потерь в электроэнергетических системах (ЭЭС). Половина всех потерь при 
передаче и распределении электроэнергии приходится на силовые 
трансформаторы. Потери и эксплуатационные затраты увеличиваются также по 
причине старения оборудования (почти 75 % трансформаторов выработали 
свой эксплуатационный срок службы). 

Трансформаторное масло, применяемое для охлаждения устройств в 
электроэнергетике, является огнеопасным материалом и загрязняет 
окружающую среду.  

Приемлемые потери энергии на переменном токе у высокотемпературных 
сверхпроводников трансформаторов (ВТСП). ВТСП  трансформаторы по 
сравнению с традиционными обладают значительными техническими 
преимуществами: 

− снижены нагрузочные потери при номинальном токе на 90%, что 
значительно увеличивает коэффициент полезного действия 
трансформатора; 

− уменьшены вес и габариты трансформатора до 40%, что позволяет 
применять ВТСП - трансформаторы в уже существующих подстанциях 
без их конструкционных изменений со значительным увеличением 
мощности. Облегчается и транспортировка трансформаторов; 

− ограничение токов короткого замыкания (КЗ), что в аварийных режимах 
защищает электрооборудование сети; 

− уменьшение реактивного сопротивления позволяет обеспечить 
стабилизацию напряжения, не прибегая к его регулированию; 

− большая перегрузочная способность без повреждения изоляции и 
старения трансформатора; 

− уменьшение уровня шума; 
− охлаждение жидким азотом повышает экологическую, пожаро и  

взрывобезопасность [1]. 
В настоящее время существуют три основных проекта по созданию ВТСП  

трансформаторов: в Европе, США и Японии. Работа над ними началась 
примерно в одно и то же время, и в 1997 году все три были реализованы в 
опытных образцах. Первым стал трансформатор на напряжение 18,7/0,4 кВ 
мощностью 630 кВА  производства ABB при участии американской компании 
ASC (изготовителя ВТСП - ленты для обмоток) и французской 
электроэнергетической системы Electricite de France (EDF). 

Во Франции сверхпроводящий трансформатор с обмотками из 
высокотемпературных сверхпроводников мощностью 10 МВА, напряжением 63 
кВ/21кВ работает в энергосистеме г. Парижа уже больше пяти лет.  

В Японии ВТСП-трансформатор мощностью 1 МВА (22 кВ/6,9 кВ) с 2000 
года работает в электроэнергетической компании Kyushu, в Германии – 
мощностью 1 МВА (25 кВ/1,39 кВ). 

На рис.1 представлен принцип устройства ВТСП трансформатора. 
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Рис.1 – Принцип устройства ВТСП трансформатора 

 
Снижения динамических потерь в обмотках трансформаторов достигают 

различными способами: 
− использование качественных ВТСП проводников; транспонирование 

проводов; 
− применение многослойных экранирующих медных обмоток; 
− чередование модулей высокого и низкого напряжения; 
− увеличение числа витков в обмотках; 
− понижение рабочей температуры обмоток трансформатора [2]. 
Параллельная работа СПТ и обычного трансформатора невозможна, так 

как они обладают различными значениями напряжений короткого замыкания. 
Целесообразнее при замене на подстанции одного из двух трансформаторов на 
СПТ включенным оставлять СПТ по причине того, что он обладает большой 
перегрузочной способностью без старения изоляции и меньшими потерями по 
сравнению с двумя традиционными трансформаторами. На рис. 2 приведены 
зависимости потерь в обычных и сверхпроводниковых трансформаторах от 
нагрузки [3]. Из рис. 2  следует, что потери в одном ВТСП трансформаторе  
могут быть меньше чем в двух обычных трансформаторах при одинаковой 
загрузке.  

 
 

Рис. 2 – Потери в обычном и ВТСП трансформаторах 
1 – обычный трансформатор; 2 – ВТСП; 

3 – два обычных трансформатора; 4 – два ВТСП 
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На рис. 3 показаны зависимости срока окупаемости от числа часов 
использования максимальной нагрузки при разных коэффициентах загрузки 
трансформатора [3]. 

 

 
а)                                                                б) 

Рис. 3 – Срок окупаемости при стоимости ВТСП в 1,5 раза большей 
стоимости традиционного трансформатора (а) и при той же стоимости с 

двойным тарифом на электроэнергию (б) 
 
В последние годы были достигнуты большие успехи в разработке ВТСП 

проводов, электроизоляционных материалов азотного уровня температур, 
систем криостатирования и тепловой изоляции, производстве ВТСП обмоток.  

Вывод: сверхпроводимость способна кардинально решить задачу 
переоборудования энергосистем и повысить её эффективность.  

Сверхпроводниковые трансформаторы положительно  влияют на рабочие 
режимы ЭЭС, снижают потери электроэнергии, повышают  уровень 
напряжения, увеличивают предел передаваемой мощности. Массогабаритные 
показатели сверхпроводниковых трансформаторов снижаются вдвое по 
сравнению с обычными масляными трансформаторами.  
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FURNACE 
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Аннотация. Работа посвящена изучению комплексной переработки 

низкосортного свинцового сырья. В работе синтезированы типичные для 
разрабатываемой технологии шлаковые системы, получены новые 
экспериментальные данные по плотности шлаков, которые могут быть 
использованы в качестве справочных, а также получены зависимости 
изменения плотности шлаков от содержания в них оксидов свинца и цинка.  

Ключевые слова: лом, цветные металлы, высокосвинцовистый шлак, 
свинец, цинк, отходы, плавка, плотность. . 

Abstract. This article dedicates to the research of complex processing of low-
grade lead raw materials. The typical time-relatively technology slag system was 
synthesized in the work, new experimental data of the density of the slag were 
received, which can be used as reference, and also the variations of the density of the 
slag from the content of oxides of lead and zinc were obtained. 

Key words: metals scrap, non-ferrous metals, high lead content slag, lead, zinc, 
waste, smelting, density. 

Вовлечение вторичного свинцового сырья, свинецсодержащих 
полупродуктов и отходов смежных производств в металлургический цикл 
получения свинца из низкосортных концентратов имеет большое значение в 
развитии свинцового производства, так как позволяет экономнее расходовать 
природные ресурсы, расширить сырьевую базу свинца, получать свинец из 
более дешевых видов сырья и материалов, увеличить выпуск свинца а также в 
значительной степени улучшить экологическую обстановку как на 
металлургических предприятиях, так и в промышленных регионах.  

В рамках исследований, выполняемых в НИТУ «МИСиС» на кафедре 
цветных металлов и золота, по разработке технологии комплексной 
переработки сульфидных свинцовых концентратов, полупродуктов и отходов 
по способу Ванюкова была поставлена задача определения достоверных 
экспериментальных данных по физико-химическим свойствам жидких 
продуктов плавки, основным из которых является плавильный шлак. 

Основные существующие способы переработки свинцового сырья, такие 
как классическая шахтная плавка, технология «Boliden Kaldo», технология 
«КИВЦЭТ», Процесс «Isasmelt», процесс «Q-S-L» обладают рядом 
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существенных недостатков. Например, для проведения шахтной плавки 
необходима предварительная агломерация шихты; использование 
дорогостоящего кокса; и др. Процесс «Boliden Kaldo» является периодическим 
процессом, поэтому имеют место значительные колебания в содержании 
сернистого ангидрида в отходящих газах, что затрудняет их переработку и 
осложняет работу котлов-утилизаторов. Среди недостатков технологии 
«Isasmelt» - малый срок службы фурм, и т.д. 

На фоне вышеперечисленных процессов технология Ванюкова обладает 
рядом существенных преимуществ, таких как высокая производительность, 
гибкость процесса относительно загружаемых в печь материалов (жидких, 
твердых, влажностью до 8-10 % и крупностью до 50 мм), низкий пылевынос – 
не более 1 % от массы шихты, работа с любыми видами топлива (жидким, 
твердым, газообразным), отсутствие технологических простоев, низкие 
капитальные и эксплуатационные затраты.  

Разрабатываемая технология включает переработку полупродуктов и 
отходов смежных производств (медной и цинковой), одной из особенностей 
которой является перевод основного количества оксида цинка в шлак. Для 
разработки технологии и тщательного расчета технологических параметров 
процесса возникла необходимость изучения основных физико-химических 
свойств получаемых высокосвинцовистых шлаков, ввиду того, что шлаки 
такого типа еще не были изучены. 

В лаборатории кафедры Цветных металлов и золота НИТУ «МИСиС» 
были синтезированы типичные для разрабатываемой технологии шлаковые 
системы с высоким содержанием оксидов свинца и цинка в разных 
соотношениях в присутствии традиционных оксидов: Fe2O3, SiO2, CaO. 
Содержание свинца в синтезируемых шлаках варьируется в пределах 25-35 %, и 
цинка – от 10 до 20 %.  

Синтетические свинцово-цинковые шлаки готовились путем сплавления 
вышеперечисленных химически чистых оксидов марок Ч и ЧДА. Каждый 
реагент предварительно прокаливался с целью удаления влаги. Далее реагенты 
шихтовались в заданных пропорциях. Полученная навеска шихты загружалась 
в алундовый тигель, который помещался в высокотемпературную муфельную 
печь «Nabertherm HTC 03/15». После проведения плавки тигли с расплавом 
закаливались в воде с целью лучшего отделения шлака от стенок тигля. 

При синтезе высокосвинцовистых шлаков было обнаружено, что шлаки с 
одновременно низким содержанием PbO и высоким содержанием ZnO 
полностью не проплавляются при температуре 1250 С ввиду тугоплавкости 
оксида цинка, поэтому синтез проводился при температуре 1300 °С 

Для определения плотности синтезированных свинцово-цинковых шлаков 
в твердом состоянии применялся метод гидростатического взвешивания, 
основанный на законе Архимеда. Исследования проводились с использованием 
аналитических весов марки «Mettler Toledo». Плотность синтезированных 
шлаков определяли двукратным взвешиванием – сначала в воздухе, а затем в 
жидкости, плотность которой известна (в нашем случае в дистиллированной 
воде). 
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На основании полученных экспериментальных данных построены 
зависимости изменения плотности свинцово-цинковых шлаков от содержания в 
них оксидов свинца и цинка. Установлено, что при повышении концентрации 
оксида свинца в шлаке плотность шлаков увеличивается. Похожая тенденция 
наблюдается и при повышении концентрации оксида цинка. 

Знание плотности, наряду с вязкостью и температурой плавления 
свинцово-цинковых шлаковых систем являются необходимыми 
теоретическими предпосылками, которые позволяют наиболее надежно 
прогнозировать и рассчитывать основные технологические параметры 
разрабатываемого процесса, оптимизировать технологические режимы 
проведения плавки шихт различного состава, представлять концепцию 
конструктивного оформления печного агрегата.  

В работе проанализированы основные существующие способы 
переработки свинцового сырья, синтезированы типичные для разрабатываемой 
технологии, но необычные для применяемых в настоящее время 
технологических процессов – плавок, шлаковые системы с высоким 
содержанием оксидов свинца и цинка в разных соотношениях, а также 
получены новые экспериментальные данные, которые могут быть 
использованы в качестве справочных, а также построены зависимости 
изменения плотности высокосвинцовистых шлаков от содержания в них 
оксидов свинца (II) и цинка (II).  
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Анотація. У статті проведено аналіз чинної методики техніко-
економічного обґрунтування проектних рішень з перспективного розвитку 
електроенергетичних систем. Показані потенційні загрози, спрямовані на 
зниження якості прийнятих проектних рішень. У статті представлені 
математичні моделі та метод формування та техніко-економічного 
обґрунтування проектних рішень з перспективного розвитку 
електроенергетичних систем на основі математичного апарату генетичних 
алгоритмів.  

Ключові слова: електроенергетична система, прийняття проектних 
рішень, оптимізація, техніко-економічне обґрунтування, інтелектуальний 
пошук, генетичний алгоритм. 

Abstract. The paper analyzes existing technique feasibility of design decisions 
on long-term development of electric power systems. Showing the potential threats to 
reduce the quality of the design decisions. To solve the problem of formation and 
selection of the optimal project plan of development of power system is proposed to 
use the mathematical apparatus of genetic algorithms.  

Keywords: power system, making design decisions, optimization, feasibility 
study, intelligent search, genetic algorithm. 

Задачі оптимізації - найбільш поширений і важливий для практики клас 
задач. Їх доводиться вирішувати кожному з нас в побуті шукаючи найкращий 
результат. Однак у різних ситуаціях найкращими можуть бути зовсім різні 
рішення. Все залежить від обраного або заданого критерію. На практиці 
виявляється, що в більшості випадків поняття «найкращий» може бути 
виражене кількісними критеріями - мінімум витрат, мінімум часу, максимум 
прибутку і т.д. 

Однією із таких задач є перспективний розвиток електроенергетичних 
систем. В загальному випадку, дана задача полягає в розробці та економічному 
обґрунтуванні технічних рішень, що забезпечують надійне і якісне 
енергопостачання споживачів електричної енергії з урахуванням всіх 
технічних, технологічних, екологічних, соціальних та інших обмежень. Для 
вирішення даної задачі, необхідно знайти мінімум функції економічної 
ефективності, наприклад дисконтова них затрат. При вирішення даної задачі ми 
стикаємося з такими проблемами, як не унімодальність функції в області 
допустимих значень, що призводить до знаходження не глобального, а 
локального екстремуму; багатофакторність критеріального простору пошуку,  
вибір найбільш ефективного варіанту розвитку електроенергетичної системи 
часто пов'язаний з необхідністю обліку взаімоконфліктуючих, а, іноді, і 
непорівнянних факторів; цільова функція може бути представлена, як складна, 
багатозмінна функція, і це призводить до складнощів в розв’язанні та 
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трудомісткістю;  багато методів вирішення задачі оптимізації дуже складні у 
використанні. Головною проблемою являється те, що при вирішенні задачі 
мінімізації, на початковому етапі передбачає генерацію декількох можливих 
альтернативних проектних рішень. Тут вибір найбільш ефективного варіанту 
розвитку електроенергетичної системи часто може виявитися обмеженим 
недостатнім досвідом проектувальника або «закостенілість» його мислення, 
коли нетипове рішення, що забезпечує мінімум оціночної функції, не буде їм 
виявлено ще на попередньому. 

Для вирішення даної задачі досить ефективним може виявитися підхід до 
формування можливих проектних рішень, заснований на математичному 
апараті генетичних алгоритмів. 

Як відомо, основна ідея дарвінівської еволюції полягала в природному 
відборі: найменш пристосовані організми помирають раніше і в більшій 
кількості, найбільш пристосовані виживають і дають нащадків. Їх нащадки вже 
являються в середньому більш пристосовані до навколишньої середи, але серед 
них знову виділяються найбільш пристосовані і так далі.  

В генетичному алгоритмі все виходить так само. Є деякий простір гіпотез, 
із яких ми маємо вибрати кращий. Функція пристосування Fitness, яка визначає 
на скільки гарно той чи інший організм пристосований до навколишнього 
середовища. Також є набір генетичних операцій, за допомогою яких на світ 
з’являється нове покоління. Також є деяке цільове значення  до 
якого ми прагнемо і як тільки ми його досягнемо, роботу алгоритму буде 
завершено.  

Рішення задач прийняття проектних рішень з використанням апарату 
генетичних алгоритмів полягає в послідовному виконанні наступних основних 
процедур. 

1. Визначення складу обмежень. 
2. Визначення способу кодування генетичної інформації. 
3. Формування цільової функції, що визначає доцільність і ефективність 

породжуваних проектних рішень 
 

де  - варійовані параметри, що визначають конкретне проектне 
рішення (фенотип). 

4. Визначення складу початкової популяції проектних рішень і заповнення 
випадковим чином їх генотипів. 

5..Визначення значень цільової функції ефективності проектних рішень 
поточного покоління, а також середнього значення цільової функції для всієї 
популяції. 

6..Селекція генетичного матеріалу, спрямована на відбір проектних 
рішень, що характеризуються найвищими значеннями цільової оціночної 
функції. 

7. Реалізація операції кросинговеру: 
• Одноточковий кросинговер (single-point crossover). Найпростіший вид 

кросинговеру; в ньому випадково вибирається одна позиція в рядку, і 
маска складається з одиниць лівіше цієї позиції і нулів - правіше 
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(тобто лівіше обраної позиції нащадок збігається з першим батьком, а 
правіше - з другим). 

• Двоточковий кросинговер (double-point crossover). Те ж саме, що і в 
попередньому випадку, але випадково вибираються дві позиції, і між 
цими двома позиціями беруться біти одного з батьків, а поза обраних 
позицій іншого. Якщо з якихось причин бажано, щоб в нащадку бітів 
батьків було порівну, можна вибирати тільки одну позицію, а потім 
відраховувати від неї рівно половину загальної довжини рядка.  

• Однорідний кросинговер (uniform crossover). Тут маска вибирається 
випадковим чином, рівномірно. 

8. Реалізація операції мутації. 
9..Визначення випадковим чином елемента популяції, яке буде замість 

освічена дочірній генотип в наступному поколінні. 
Розроблено математичну модель та алгоритм прийняття проектних рішень 

щодо розвитку електроенергетичної системи, що базується на апараті 
генетичних алгоритмів. Запропонований підхід забезпечує розгляд всіляких, 
особливо нетипових рішень проектних завдань, що гарантує виявлення 
найбільш ефективного проектного рішення в багатофакторному просторі 
пошуку. 

Застосування генетичних алгоритмів оптимізації проектного рішення 
характеризуються високою ефективністю і кращими властивостями в 
порівнянні з методами сліпого і евристичного пошуку, що забезпечують 
виявлення оптимального рішення у всьому просторі пошуку за прийнятний 
число кроків. 

Ефективне використання математичного апарату генетичних алгоритмів у 
задачах прийняття проектних рішень розвитку електроенергетичних систем 
вимагає вирішення проблеми налаштування параметрів алгоритму - обсягу 
початкової популяції, тривалість життєвого циклу породжуваних рішень, 
способу формування батьківських пар, імовірнісних характеристик генетичних 
операцій і т.п. Для вирішення такої завдання автори припускають 
використовувати апарат нечіткої логіки, що забезпечує виконання «тонкої» 
настройки генетичного алгоритму на основі вербальних оцінок його 
функціонування. 
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Аннотация. Приведены технические характеристики стальных канатов 

после кругового пластического обжатия. Показана возможность 
использования пластически обжатых канатов в качестве грозозащитных 
тросов и высокотемпературных проводов на воздушных линиях 
электропередачи. 

Abstract. The technical characteristics of the steel ropes after circular plastic 
compression. It was shown that the plastically compressed ropes as shield wires and 
high temperature wires for overhead transmission lines.  

Ключевые слова: линии электропередачи, пряди,  канаты, грозозащитный 
трос, провод,  пластическое обжатие, конструктивная плотность, 
прочность, испытание, жесткость, модуль упругости, разрывное усилие.  

Keywords: transmission lines, strands, ropes, ground wire, wire, plastic 
compression, structural density, strength test, hardness, modulus of elasticity, 
breaking strength. 

Круговое (радиальное) пластическое обжатие прядей и спиральных 
канатов осуществляется волочением в монолитных или роликовых волоках и  
применимо только при линейном касании (ЛК) проволок – при точечном 
касании (ТК) проволоки будут деформироваться в местах контакта и 
разрушаться в них. В результате пластического обжатия круглое поперечное 
сечение проволок пряди становится фасонным (трапециевидным, пяти-, 
шестигранным), а линейное касание заменяется касанием по плоскости (ПК).    

В нашей стране обжатие прядей из стальных проволок впервые было 
произведено в 1963 году на белорецком металлургическом комбинате. В 
дальнейшем работы были продолжены учеными одесского политехнического 
института, одесского научно-исследовательского отдела стальных канатов 
(ониоск) под руководством глушко м.ф. И малиновского в.а. Технология 
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изготовления обжатых прядей путем волочения их  в процессе свивки на 
прядевьющих машинах была разработана и внедрена на магнитогорском 
калибровочном, одесском,  харцизском и волгоградском (ныне филиал 
«волгоградский» ао «редаелли ссм») сталепроволочно - канатном заводах. 
Изготовленные  ооо «стальканат» (одесса) многопрядные канаты из 
пластически обжатых прядей  показали повышение технического ресурса при 
работе в морских и речных портах, рыбопромысловом флоте, на мобильных 
кранах с большой высотой подъема, на шахтных наклонных подъемах [1].  

Значительный опыт изготовления пластически обжатых прядей и канатов 
из них накоплен на филиале «волгоградский» ао «редаелли ссм». Так, 
шестипрядные канаты конструкции 6х36 с пластически обжатыми прядями, 
изготовленные по ту 040 и ту 090,  успешно применяются  на экскаваторах, на  
шахтных подъемах вместо канатов по гост 7668 и гост 7669. Сравнительный 
анализ показал, что при одинаковых диаметрах конструктивная плотность и 
прочность на разрыв этих канатов в среднем выше на 3-7 % и 13-20 %, 
соответственно, чем канатов с прядями без пластического обжатия. При этом 
увеличение технического ресурса канатов из пластически обжатых прядей при 
работе на механизмах составило 50-80 %.  

Повышение конструктивной плотности и агрегатной прочности 
пластически обжатых прядей и канатов из них открывает широкие перспективы 
для применения их в различных областях народного  хозяйства. Специалистами 
ООО «Энергосервис» (Москва), АО «Редаелли ССМ» (Волгоград) и  НТЦ ОАО 
ФСК (Москва) были разработаны новые конструкции канатов ПК [2,3] для 
воздушных линий (ВЛ) электропередачи.  

Для защиты ВЛ от прямых ударов молнии предлагается [2]  конструкция 
грозозащитного троса по  ТУ 062–2008, подвергнутого круговому 
пластическому обжатию,  вместо традиционно используемых для 
молниезащиты  стальных  канатов ТК по ГОСТ 3063. Технические 
характеристики  физико-механических свойств канатов по ТУ 062 и ГОСТ 3063 
диаметром 11 мм приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Сравнительные  характеристики канатов по ГОСТ 3063 и ТУ 062 

 
Канат 

 

Сечение 
Конструк-

тивная 
плотность 

ПКК .  

Агрегатное 
разрывное 

усилие 
Рагр., кН 

Модуль 
упругости 
ЕK х105, 

МПа 

Продольная 
жесткость 

Dпр, кН 

ГОСТ 3063 
конструкции 

1+6+12 

 

 
0,77 

(100%) 

 
128,7 

(100%) 

 
1,60 

(100%) 

 
11672 
(100%) 

ТУ 062 
конструкции 
1+7+7/7+14 

 

 
0,88 

(114%) 

 
158,9 

(123%) 

 
1,85 

(115%) 

 
15464 
(132%) 
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Сравнительный анализ показывает превышение всех оцениваемых  
показателей для пластически обжатых канатов. Испытания показали [4], что 
применение каната по ТУ 062 на ВЛ электропередачи обеспечивает высокую 
стойкость к воздействию прямых ударов молнии, механическую прочность, 
снижение относительного удлинения при эксплуатационных нагрузках, а также 
стойкость к эоловой вибрации, галопированию и токам короткого замыкания по 
сравнению со стальными канатами по ГОСТ 3063. 

Для повышения токовой пропускной способности и прочности  проводов 
ВЛ предлагается [3] конструкция  сталеалюминевого (АС) провода, стальной 
сердечник  и токоведущие повивы из алюминиевых проволок которого после 
свивки последовательно проходят процесс пластического обжатия. 
Сравнительные характеристики классических по ГОСТ 389 и пластически 
обжатых по ТУ 120 АС проводов приведены в табл. 2 [5]. 

Таблица 2 
Сравнительные  характеристики  проводов по ГОСТ 389 и ТУ 120 
Провод Сечение Сопротивление, 

Ом/км 
Расчетное 
разрывное 
усилие, кН 

Масса,  
кг/км 

Ток, А 

ГОСТ 389 
АС 240/56 

конструкции 
1х37(1+6)+ 

+(12+18)  

0,197 
(100%) 

98,253 
(100%) 

1106 
(100%) 

610 
(100%) 

ТУ 120 
АСВТ 277/79 
конструкции 
1х36К(1+7)+ 
+К(14+14) 

 
 
 

 

0,104 
(87%) 

163,94 
(167%) 

1399,6 
(127%) 

1199.6 
(197%) 

Примечание. Буквой «К» обозначен процесс пластического обжатия. 
 

Повышение конструктивной плотности пластически обжатых АС проводов 
ведет к улучшению теплопроводности, в тесной связи с которой находится 
электропроводность. Формирование электрических контактов высокой 
проводимости между проволоками позволяет снизить тепловыделение в 
стальном сердечнике [6].  

Таким образом, повышение физико-механических свойств канатов в 
результате кругового пластического обжатия  позволяет эффективно решить 
вопросы молниезащиты и  повышения пропускной способности воздушных 
линий электропередачи при воздействии всего спектра эксплуатационных 
нагрузок. 
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Анотація. У роботі висвітлені питання технологічної переробки 
промислових відходів Сумської області в цільові продукти. Встановлено 
можливість отримання сорбенту і пігментів широкого спектра кольорів. 
Обрано режим отримання в'яжучого. 

Ключові слова: промислові відходи, залізний купорос, фосфогіпс, оксид 
марганцю, сорбент, гіпсове в'яжуче, пігменти. 

Abstract. This paper considers the issues of technological processing of 
industrial wastes of Sumy region for desired products. The possibility of producing a 
sorbent and pigments wide color spectrum are defined. Mode of obtain binder are 
selected. 

Key words: industrial waste, grean vitriol, phosphogypsum, manganese oxide, 
sorbent, gypsum binder, pigment. 

Поводження з промисловими відходами, зменшення об'ємів їх утворення 
та обмеження негативного впливу на навколишнє середовище залишається в 
Україні однією з найактуальніших суспільних і соціальних проблем [1]. 
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Підприємство ПАТ «Сумихімпром», що виробляє різні види хімічної 
продукції, є основним джерелом утворення промислових відходів в Сумській 
області. 

В якості відходів при виробництві двоокису титану щорічно утворюється 
112 тис. т залізного купоросу, частина якого (8,8 тис. т) повертається на 
підприємство і використовується при виробництві пігментів і коагулянтів. На 
даний момент залізний купорос частково складується на території 
підприємства, а також вивозиться на звалище біля с. Токарі [2]. 

Одним з найбільш проблемних відходів є фосфогіпс, який утворюється в 
результаті виробництва мінеральних добрив в ПАТ «Сумихімпром» в кількості 
близько 100 тис. т щорічно. Розробка технологій утилізації фосфогіпсу 
залишається актуальним завданням, незважаючи на численні дослідження і 
проекти в цій галузі. 

Також досить важливою є проблема розробки ефективних технологій 
утилізації промислових шламів, що містять корисні елементи. Зокрема, відходи 
виробництва гідрохінону, накопичені в кількості більше 165 тис.т у м Шостці, 
містять до 18-20% марганцю [3]. 

У своїй статті ми зробили спробу описати деякі можливі шляхи 
використання техногенних відходів, що утворюються на підприємствах 
Сумської області, в якості вторинних мінеральних ресурсів. 

Отримання сорбенту 
Об’єктами дослідження було обрано залізний купорос FeSO4 • 7H2O та 

оксид марганцю MnO2. Для отримання матеріалу з сорбційними властивостями 
було проведено декілька дослідів. 

Зразок 1. Брали зневоднений залізний купорос і оксид марганцю в 
співвідношенні мас 1:1. Суміш спікали при 725ºС протягом 4год, охолоджували 
і перевіряли на сорбційну здатність.  

Зразок 2. Готували водний розчин FeSO4•7H2O : MnO2 = 1:1. Піддавали 
його термічній обробці протягом години, охолоджували, промивали водою, 
фільтрували і осад висушували.  

Процес сорбції досліджували на катіонах Cu2+ фотоколориметричним 
методом [4] на спектрофотометрі ЮНІКО 2100.  

Значення ступенів вилучення (R,%) розраховували за рівнянням: 

%100
0

0

C
CC

R
−

=
 

де  С0 – вихідна концентрація сполуки, що визначається у водному розчині, 
мг/мл;  

С - концентрація розчину після сорбції, мг/мл; 
Дослідження зразка 1. В 50 мл розчину міді з концентрацією 0,5 мг/мл 

поміщали 1г отриманого порошку «сорбенту». Розчин перемішували і 
перевіряли концентрацію кожні 15 хвилин. Було встановлено, що стан 
рівноваги в розчині встановлюється після 45 хвилин, а через 2 години 
відбувається десорбція. Але, т. як 1г «сорбенту» виявився мало ефективним 
(ступінь вилучення катіонів Cu2+ склала 4,7%), були проведені дослідження зі 
збільшенням маси від 1 до 5г отриманого порошку «сорбенту» в тих самих 
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умовах. Аналіз результатів показав наявність невисокої сорбційної активності 
щодо концентрації катіонів Cu2+, тому можна зробити висновок, що отримання 
«сорбенту» таким шляхом не є доцільним.  

Дослідження зразка 2 проводили так само, як зразка 1. Результати 
представлені на рисунку 1. 

 
Рис. 1 Графік залежності ступеня вилучення іонів міді від часу процесу 

 
Як видно з графіку 1 стан рівноваги в розчині встановлюється після 75 

хвилин, а через 105 хвилин відбувається десорбція. Максимальна ступінь 
вилучення катіонів Cu2+ склала 70%. 

Отримання пігментів 
Зазвичай, червоні залізоокисні пігменти отримують прожарюванням 

сульфату заліза (II), гідрату оксиду заліза (III) або оксиду заліза (II, III), іноді 
спалюванням пентакарбоніла заліза і класифікацією колчеданних огарків [5]. 

Розроблена технологія [6] отримання червоних залізоокисних пігментів 
широкого колірного спектру, шляхом спрямованого твердофазного синтезу з 
введенням модифікуючих добавок, з відходів виробництва діоксиду титану 
пігментного – залізного купоросу. 

Отримання гіпсового в'яжучого 
В якості сировини використовували фосфогіпс ПАТ «Сумихімпром». 

Зразки гіпсового в'яжучого отримували в лабораторних умовах [7]. 
Виявлено, що  промивання фосфогіпсу 0,1-5% водним розчином 

триетаноламіну підвищує ступень видалення домішок та дозволяє зменшити 
кількість промивних вод майже у 2 рази, в порівнянні зі стандартною водною 
промивкою. Зразки відповідають в’яжучому марки Г-5 згідно ДСТУ Б В.2.7-82-
99 Будівельні матеріали. В'ЯЖУЧЕ ГІПСОВІ. Технічні умови. 

Висновки. На сучасному етапі економічного розвитку суспільства значну 
екологічну загрозу несуть потужні промислові підприємства із своїми 
багатотоннажними відходами. Ця проблема набуває екологічного змісту 
державного рівня, коли сотні тисяч тонн твердих відходів забруднених 
токсичними речовинами складаються у відвалах. 

Аналіз отриманих результатів дає змогу використовувати залізний купорос 
FeSO4•7H2O (відхід виробництва пігментного діоксиду титану) та оксиду 
марганцю MnO2 (відхід виробництва гідрохінону) у якості сировини для 
отримання сорбенту. 

Застосовуючи метод твердофазного синтезу можна отримати залізоокисні 
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пігменти з широким колірним спектром на основі залізного купоросу. 
Використання фосфогіпсу дозволить істотно поліпшити екологічну 

обстановку в місцях розташування підприємств з випуску мінеральних добрив, 
уникнути витрат на створення відвалів, частка яких у собівартості добрив 
становить близько 10%. 
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Аннотация. В работе предложено адаптогенное растительное и 
животное сырьё Дальнего Востока, которое может быть использовано для 
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обогащения карамели. Сформирован «образ» обогащенной карамели для 
адаптивного питания.  

Ключевые слова: обогащение, карамель, «образ», проектирование 
Abstract. The paper suggested adaptogenic plant and animal raw materials Far 

East, which can be used to enrich the caramel. Formed «image» of rich caramel for 
adaptive power. 

Key words: enrichment, caramel, «image», design 
Одной из главных задач, утвержденных распоряжением Председателя 

Правительства РФ 25.10.2010 г. Об «Основах государственной политики 
Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 
2020 года» является сохранение и укрепление здоровья населения, 
профилактика заболеваний, обусловленная неполноценным питанием за счет 
развития производства обогащенных и функциональных пищевых продуктов и 
биологически активных добавок к пище [1].  

Дальний Восток расположен в неблагоприятной природно-климатической 
зоне – сезонные колебания температуры, большое количество осадков, а в 
дальнейшем и запуск космодрома, способствует отрицательному влиянию на 
здоровье населения, что свидетельствует о необходимости разработки 
технологий производства пищевых продуктов с включением сырья, 
обладающего адаптогенным, антистрессовым, тонизирующим и 
имунностимулирующим действием.  

Анализ сырья местного происхождения согласно литературным данным 
[3-8], показал, что ягоды калины, лимонника и панты северного оленя обладают 
выраженным адаптогенным, антистрессовым, тонизирующим и 
имунностимулирующим действием. Немаловажным является то, что на все 
виды сырья имеется нормативно - техническая документация, которая 
позволяет осуществлять контроль качества и безопасности при поступлении 
сырьевых компонентов на производство.   

Соответствие растительного и животного сырья показателям качества 
определяется по комплексу товароведных показателей с помощью 
органолептических, физических и химических методов анализа. Исследованию 
подвергали свежие, созревшие ягоды калины и лимонника, собранные в 
октябре 2011-2013 гг. Сбор, согласно литературным данным [2], осуществляли 
в период наибольшего содержания БАВ и максимальной выраженности вкусо-
ароматических свойств. Консервированные панты северного оленя, 
предоставлены Тындинским оленеводческим хозяйством, заготовлены в период 
с 5 по 20 июля 2011-2013 года.  

Идентификацию сырья растительного происхождения проводили по 
морфологическим, органолептическим и физико-химическим показателям, 
согласно требованиям ГОСТ 22371, ГОСТ 8535. Оценку качества 
консервированных пантов северного оленя проводили в соответствии с 
требованиями ТУ 92-007 «Консервированные панты северного оленя. 
Технические условия».  

Установлено, что растительное (ягоды калины, лимонника) и животное 
(панты северного оленя) сырье, предложенное нами в качестве источника БАВ, 
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является доброкачественным и соответствует требованиям нормативно-
технической документации, следовательно, может быть  использовано для 
обогащения карамели [9]. 

При формировании «образа» обогащенной леденцовой карамели выбор 
функциональной основы для обогащения сводился к сложившейся 
экологической обстановке и неблагоприятных природно-климатических 
условиях Амурской области (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  «Образ обогащенной карамели» 

 
Выбор сырья основывался также на сырьевой базе области, а также 

технологических свойствах растительного и животного сырья, позволяющих 
определить способ и стадию внесения функциональной основы в леденцовую 
карамель. Так как введение функциональной основы для обогащения карамели  
в виде порошка приведет к дополнительным потерям биологически активных 
веществ при сушке, нами предложено введение растительного и животного 
сырья в виде экстрактов. На основании формирования «образа» обогащенной 
карамели разработана технология и утверждена техническая документация ТУ 
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и ТИ на новый вид обогащённой карамели «Лесная» ТУ  9121-002-00493238-
2011» [10]. Технология обогащённой карамели апробирована в 
производственных условиях  на базе  карамельного цеха ООО «АмурКондитер» 
г. Белогорска Амурской области. Получен патент РФ на изобретение  
№2428043 от 24.02.2010 «Способ получения леденцовой карамели 
функционального назначения» [11]. 
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CHANGES OF BIOCHEMICAL INDEXES OF MUSHROOMS 
CHAMPIGNON BISPORED AND OYSTER PLEUROTUS  

 DURING THEIR STORAGE 
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Kyiv, Heroyv Oboronu 13, 03041 
 
Анотація. Проведено дослідження щодо впливу температурних умов та 

тривалості зберігання на біохімічні показники промислово-ворощуваних грибів 
печериці двоспорової та гливи звичайної. 

Ключові слова: гриби, печериця двоспорова, глива звичайна, умови 
зберігання, тривалість зберігання, біохімічні показники. 

Abstract. Results of study of influence of temperature conditions and duration of 
storage on biochemical indexes of industrial cultivated of mushrooms of champignon 
bispored and oyster pleurotus were presented. 

Key words: mushrooms, champignon bispored, oyster pleurotus, conditions of 
storage, time of storage, biochemical indexes. 

Забезпечення населення нашої планети продуктами харчування викликає 
серйозне занепокоєння. Основною проблемою є нестача білка і його 
незбалансованість в харчовому раціоні людей. Останнім десятиріччям 
спостерігається стрімке збільшення виробництва і споживання культивованих 
їстівних грибів у свіжому і переробленому вигляді [1, 2]. Нині у світі одне із 
провідних місць серед культивованих грибів займають печериця двоспорова та  
глива звичайна [3-5].  

При зберіганні гриби швидко втрачають свою якість та змінюють 
біохімічний склад, тому зберігати їх необхідно при понижених температурах. 
Оптимальна температура зберігання грибів знаходиться в межах 0–2 °С. На 
практиці товаровиробники і торгівельні мережі не завжди можуть забезпечити 
даний режим. Тому, метою наших досліджень було визначити вплив різних 
температур зберігання на зміну біохімічних показників грибів печериця 
двоспорова та глива звичайна.  

У дослідженнях використовували гриби печериці двоспорової штаму ІБК-
25 та гливи звичайної штаму НК-35. Зберігали гриби у чотирьох холодильних 
камерах КХ–6Ю з робочим об’ємом 6 м3. Температура зберігання грибів 
становила:  мінус 1; 1; 3 та 5 °С. Повторність чотирьохразова. Відносна 
вологість повітря в камерах зберігання – 90±1 %. Контроль – продукція, яка 
зберігалась за температури 1°С . Гриби зберігали впродовж 6 діб.  

Для оцінки якості плодових тіл перед закладанням на зберігання та після 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 66 



 Том 4. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

його завершення проводили біохімічний аналіз грибів на вміст у них: 1. сухої 
речовини; 2. білкового азоту; 3. вітаміну С; 4. вмісту цукрів.   

Результати досліджень. 
На основі проведеного літературного огляду і виконаних нами попередніх 

досліджень, для проведення науково-дослідних робіт було встановлено 
максимальний термін зберігання грибів, який забезпечується їх відповідною 
якістю – 6 діб та температури зберігання – мінус 1; 1; 3; 5 °С.   

При зберіганні печериці двоспорової впродовж 6 діб змінюється вміст 
деяких хімічних речовин (табл. 3.5). Зменшується кількість сухої речовини (на 
5,3–17,4 %), вітаміну С (на 7,4–25,9 %) та цукрів (на 42,8–71,0 %). Майже не 
змінюється або зменшується кількість білкового азоту. Аналогічні тенденції 
відмічено і для гливи звичайної (табл. 1-2). 

Таблиця  1 
Зміна хімічного складу плодових тіл печериці двоспорової при зберіганні 

за різних температурних умов 
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Перша хвиля плодоношення 
1 (конт-

роль) 9,4 8,9 - 3,0 3,0 - 5,6 5,1 - 2,1 1,6 - 

3 9,4 8,5 - 0,4 3,0 3,0 0,0 5,6 4,9 -0,2 2,1 1,2 -0,4 
5 9,4 8,0 - 0,9 3,0 2,8 -0,2 5,6 4,5 -0,6 2,1 0,7 -0,9 

НІР05 - 0,52 - - 0,10 - - 0,36 - - 0,15 - 
Друга хвиля плодоношення 

1 (конт- 
роль) 8,6 7,8 - 2,9 2,9 - 5,4 5,0 - 2,1 1,4 - 

3 8,6 7,4 -0,4 2,9 2,8 -0,1 5,4 4,4 -0,6 2,1 1,0 -0,3 
5 8,6 7,1 -0,7 2,9 2,7 -0,2 5,4 4,0 -1,0 2,1 0,6 -0,8 

НІР05 - 0,54 - - 0,11 - - 0,31 - - 0,18 - 
                       

Так, в печериці двоспорової першої хвилі плодоношення за 1 оС  кількість 
сухої речовини на початку зберігання складала 9,4 %, а в кінці – 8,9 %; 
кількість аскорбінової кислоти – 5,6 і 5,1 мг%, відповідно. Кількість білкового 
азоту не змінилася і знаходилась на рівні 3,0 %. Кількість цукрів зменшилась у 
відносних відсотках на 43–71 %. За цих умов у гливі звичайній суха речовина 
змінилася з 10,3 до 9,5 %, вміст аскорбінової кислоти – з 9,8 до 9,0 мг%, 
білковий азот не змінився (3,0 %), кількість цукрів зменшилась у відносних 
відсотках на 29–79 %. 
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З підвищенням температури зберігання збільшуються втрати сухої 
речовини, білкового азоту, вітаміну С. Так, при зберіганні печериці двоспорової 
першої хвилі плодоношення за 5 оС кількість сухої речовини зменшилась з 9,4 
до 8,0 %, вітаміну С – з 5,6 до 4,5 мг%, білкового азоту – з 3,0 до 2,9 %.   

Таблиця  2 
Зміна хімічного складу плодових тіл гливи звичайної  при зберіганні за 

різних температурних умов 
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Перша хвиля плодоношення 
-1 10,3 9,3 -0,2 3,0 2,9 -0,1 9,8 9,4 +0,4 1,4 1,0 +0,3 

1 (конт-
роль) 10,3 9,5 - 3,0 3,0 - 9,8 9,0 - 1,4 0,7 - 

3 10,3 9,4 - 0,1 3,0 3,0 0,0 9,8 8,7 -0,3 1,4 0,5 -0,1 
5 10,3 9,0 - 0,5 3,0 2,8 -0,2 9,8 8,4 -0,6 1,4 0,3 -0,4 

НІР05 - 0,68 - - 0,12 - - 0,50 - - 0,12 - 
Друга хвиля плодоношення 

-1 9,4 8,8 +0,3 2,8 2,7 -0,1 9,6 8,8 +0,3 1,4 0,9 +0,2 
1 (конт- 

роль) 9,4 8,5 - 2,8 2,8 - 9,6 8,5 - 1,4 0,7 - 

3 9,4 8,3 -0,2 2,8 2,7 -0,1 9,6 8,0 -0,5 1,4 0,6 -0,1 
5 9,4 7,7 -0,8 2,8 2,6 -0,2 9,6 7,6 -0,9 1,4 0,3 -0,4 

НІР05                    - 0,50 - - 0,17 - - 0,54 - - 0,14 - 
 

Отже, за результатами досліджень встановлено, що при збільшенні 
температури зберігання печериці двоспорової і гливи звичайної  від 1°С до 3–   
5 оС, через 4–6 діб частково втрачається їх товарний вигляд, тому їх важко 
реалізувати у свіжому вигляді, але вони можуть бути використані для 
переробки. За цей період зберігання плодові тіла грибів залежно від 
температури зберігання втрачають у відносних величинах 5,3–18,1 % сухої 
речовини і 4,1–25,9 % вітаміну С. Кількість білкового азоту майже не 
змінюється при температурі мінус 1–3 оС і зменшується при 5 оС на 6,7–7,1 %. 

В результаті зберігання при мінус 1 оС печериця двоспорова підмерзає і 
після розморожування не придатна для подальшого використання. Глива 
звичайна, за цих умов, здатна відновлювати свою структуру і такі гриби можна 
використовувати для переробки. 
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Анотація: Збагачення козиного сиру кисломолочног пшеничним борошном, 

сприяє збільшенню  виходу продукту из 1 т молока та нівелюванню присмаку  і 
запаху жиро-поту кіз. При цьому яскраво-білий колір контрольної партії 
продукту (без використання зернової добавки), у дослідній партії сиру 
«Зернятко», змінюється на білий з сірим відтінком. Встановлено, що 
покращенню його кольору сприяє використання витяжок із пряно-
ароматичних трав та овоча (буряку) в кількості 0,01…0,02 мас, %. 

Ключові слова: комбінований сирний кисломолочний продукт, колір, 
витяжки із пряно - ароматичних трав, овоча. 

Abstract: goat cheese enriched wheat flour increases the yield of 1 ton of milk 
and leveling of taste and odor of sweat fat-goats. In this case, the bright white color 
of the control batch (no grain additives), in an experimental batch of cheese "seed" is 
changed to white with a gray tint. It was found that the improvement of its color, 
promotes the use of extracts of aromatic herbs and vegetables (beets) of 0.01 ... 0.02 
mass %. 

Key words: cottage cheese, organoleptic characteristics, extracts of spicy herbs 
aromaticity, ovocha. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. За останні роки у країнах 
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Світу збільшились об’єми виробництва та переробки козиного молока на 
сичужні сири та сир кисломолочний. Проте в Україні існують фактори, що 
стримують використання козиного молока для виробництва продуктів з нього, а 
саме: відсутність досконалих технологій виробництва ферментованих 
молочних продуктів з козиного молока, наявність присмаку і запаху жиропоту 
кіз у молоці-сировині, що підсилюються у продуктах його переробки та не 
відповідають вподобанням більшої частини споживачів молочної продукції.  

Усе це, а також істотні негативні зміни довкілля, які вносять корективи в 
хімічний склад і технологічні характеристики козиного молока, зумовлюють 
необхідність проведення додаткових наукових досліджень у цьому напрямку. 

Актуальність статті. У зв’язку з тим, що такий, корисний для організму 
людини, продукт функціонального харчування, як козиний сир кисломолочний 
під умовною назвою «Зернятко», під впливом введеної до його складу зернової 
добавки (із пшеничної муки), набуває невиражений смак і запах, а його 
яскраво-білий колір змінюється на білий з сірим відтінком, вирішення 
проблеми покращення його якості є своєчасною та актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основними напрямами 
використання козиного молока на українському, російському і світовому 
ринках є: сироваріння, мікробіологічна і фармацевтична галузь, біосорбенти і 
продукти харчування. У Японії, наприклад, для приготування дитячих 
поживних сумішей використовують не коров'яче, а козине молоко [1 - 2]. 
Останнім часом, багато дослідників вивчають проблему, яка стосується 
розробок технології отримання продуктів функціонального харчування. Проте, 
асортимент продуктів з козиного молока, зокрема, сичужного сиру, сиру 
кисломолочного та сиркових виробів на його основі, вкрай обмежений. Відома 
технологія комбінованого сичужного сиру термокислотного осадження (ТКО) з 
гідростатично обробленою кукурудзяною крупою. Встановлена ефективність 
введення методом барометричного втискування в охолоджений сир (як 
ензимодифікатора) свіжої підсирної сироватки. Ензімомодіфікація забезпечує 
отримання комбінованих сичужних сирів з високим вмістом загального і 
розчинного азоту, а за смаковими показниками він наближається до твердого 
сиру «Російського» [3]. Велика роль у вирішенні проблеми, спрямованої на 
удосконалення технологій отримання традиційних продуктів харчування і 
розробку нового покоління харчових продуктів належить харчовим і біологічно 
активним добавкам, ароматизаторам, технологічним допоміжним засобам [4]. 
Тенденція до оздоровчого харчування спричинила розвиток продуктів 
функціонального призначення, що підвищують опірність організму до 
негативних факторів навколишнього середовища. Смузі–холодний десерт у 
вигляді змішаних у блендері ягід або фруктів (зазвичай одного виду) з 
додаванням соку або молока.  

У зв’язку з цим актуальною проблемою харчових виробництв є 
розроблення новітніх технологій харчової композиції для смузі з 
використанням дієтичних добавок з високим функціонально-технологічними і 
біологічними властивостями: квіткового пилку, порошку ламінарії, лактату 
кальцію Е 327 [5].  
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З метою поліпшення структури, смаку і біологічної цінності «Кавказького» 
сиру розсільного сиру (типу «Сулугуні») в одному з варіантів технології 
виробництва вищезгаданого виду продукту проводять часткову заміну 
молочного жиру рослинним. Окрім цього, сир збагачують 5….6 % розчином 
ефірного масла на основі наступних ароматичних трав: чебрецю, м'яти, 
коріандру, базиліка і естрагону, в кількості 0,01.0,02 % до маси початкової 
сировини [6]. Відомий також спосіб отримання сиру з козиного молока 
функціонального призначення, підтверджений Патентом на корисну модель [7], 
особливістю якого є те, що згідно із запропонованою технологією, в 
підготовлене до сквашування молоко, перед внесенням до нього бактеріальної 
закваски, вносять спеціально підготовлену зернову добавку у вигляді суміші 
муки зернових культур з козиним молоком в співвідношенні від 1: 3 до 1: 5 в 
кількості 2 - 3 мас., %. Внесення зернової добавки до сквашеного молока 
дозволяє і підвищити масову частку сухих речовин, що забезпечує збільшення 
щільності згустку і зменшення втрат його складових частин з сироваткою, 
забезпечуючи цим збільшення виходу готового продукту та підвищення вмісту 
поліненасичених жирних кислот. Це дозволяє віднести сир кисломолочний з 
козиного молока до продуктів функціонального харчування. Проте такий, 
корисний для організму людини, продукт функціонального харчування, 
відрізняється від звичайного сиру кисломолочного із козиного молока такими 
недоліками, як наявність невираженого смаку та запаху та сіруватий відтінок. 

Мета статті полягає: в розробці та у використанні способів, спрямованих 
на покращення товарознавчих характеристик органолептики (смаку, запаху, 
консистенції та кольору) сиру кисломолочного функціонального призначення із 
козиного молока. 

Методи досліджень:Масову частку жиру визначали за ГОСТ 5867 
«Молоко и молочные продукты. Метод определения жира»; масову частку 
білка - за ГОСТ 23327 «Молоко. Методы определения общего белка» та ГОСТ 
25179 «Молоко. Методы определения белка»; масову частку сухих речовин - за 
ГОСТ 3626 «Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и 
сухого вещества. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виготовляли козиний 
комбінований сирний кисломолочний продукт (КСКП) з рослинною добавкою 
(із пшеничного борошна). Контрольний варіант продукту (Вар. К.1) виробляли 
без використання зернової добавки. Дослідні - 2…5, відповідно, з 
використанням 2, 3, 1 та 4 % пшеничного борошна. Аналізували фізико-
хімічний склад козиного КСКП під умовною назвою «Зернятко». Результати 
досліджень його фізико - хімічних показників, представлені в табл. 1. 

Із даних табл. 1 видно, що введення в процес виробництва пшеничного 
борошна в кількості 2 - 3 мас., %, в дослідних варіантах продукту забезпечує 
збільшення масової частки жиру (О.2 і О.3), в порівнянні з аналогічним 
показником в контрольному варіанті (К.1) продукту, відповідно, на 2 і 3 % (Р ≥ 
95,0). Збільшення кількості використаної добавки до 4 % (О.5) є недоцільним, 
так як прияє підвищенню масової частки вологи вище стандартних показників і 
погіршенню органолептичних показників та консистенції продукту. Вихід 
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продукту дослідних варіантів сиру (О.2 і О.3) із 1 тони козиного молока був 
більшим при його збагаченні 2 - 3 мас., % зернової добавки на 2,5 - 2,7 кг або на 
1,5 - 1,9 %, в порівнянні з аналогічними показниками в контрольному варіанті 
продукту. Зернова добавка повністю нівелювала в ньому прояв присмаку жиро 
- поту кіз, який в ньому змінився на нейтральний. При цьому колір продукту 
замість яскраво-білого, набув білий колір з сірим відтінком. 

Таблиця 1 
Фізико-хімічний склад козиного комбінованого сиру кисломолочного 

«Зернятко» 
Показники Результати досліджень 

Вар. К.1 Вар. О.2 Вар. О.3 Вар. О.4 Вар. О.5 
Добавка, % - 2 3 1 4 
М.ч. жиру 18,0±0,9 20,0±1,0 23,0±1,15 19,52±0,97 23,1±1,15 
Кислотні-
сть, 0Т 

202,0±10,1 198,0±9,9 199,0±9,95 196,0±9,8 206,0±10,3 

М.ч. 
вологи, % 

64,6±3,2 64,8±3,24 65,0±3,25 65,6±3,28 65,8±3,29 

Норма вит-
рат, кг 

6886±344 6769±338 6760±338 6778±339 6746±337 

Вихід, кг 145,2±7,25 147,7±7,38 147,9±7,39 147,5±7,37 148,2±7,42 
 

Для покращення органолептичних показників продукту, в тому числі, його 
кольору, з попередньо подрібнених на кухонному комбайні інгредієнтів: кропу, 
петрушки та буряку, готували витяжки на дезодорованому соняшниковому 
маслі. Процес екстракції тривав протягом (12±2) годин за температури (10±2) 
0С. Визначали оптимальну дозу добавок із пряних трав та овоча (буряку), що 
дозволило б покращати органолептику і особливо колір сиру «Зернятко». 
Вищезгадані витяжки (екстракти) фільтрували через шар марлі, а потім у 
вигляді 5 % розчину вносили до сиру кисломолочного із зерновою добавкою та 
ретельно перемішували. Встановлено, що оптимальною дозою використання 
витяжок (екстрактів) із вищезгаданих інгредієнтів, що забезпечують 
покращення органолептичних показників козиного сирного кисломолочного 
продукту «Зернятко» (надбання в ньому освіжаючого смаку та запаху, що 
нагадує смак і запах кропу, петрушки та буряку) та зміні сірого відтінку у 
продукті на відповідно, зелений та фіолетовий відтінки, є доза в кількості 0,01 - 
0,02 мас, %. 

Висновки: 
 1. збагачення козиного сиру «Зернятко» витяжками із пряно-ароматичних 

трав та овоча сприяє підсиленню в ньому вираженості смаку і запаху та 
покращенню кольору, що максимально наближає його товарознавчі 
характеристики до вподобань споживачів  молочної продукції. 

2. Метою подальших досліджень є визначення харчової та біологічної 
цінності вищевказаного козиного кисломолочного сиру, з екстрактами трав та 
буряку.  
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В статье представлены результаты исследований химического состава 
ферментированных огурцов в зависимости от особенностей сырья и 
продолжительности хранения. 
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The article the results of studies of the chemical composition of fermented 

cucumbers depending on the quality and storage time are presents. 
Кeу words: cucumber, chemical composition, fermentation quality. 
У славянских народов в глубоких традициях заготовка ферментированных 

овощей, в частности огурцов на зиму. Консервирование ферментированных 
огурцов основано на добавлении соли и естественном накоплении природного 
консерванта - молочной кислоты [6,7]. 

Соленые огурцы сочетаются со многими блюдами и поэтому очень 
универсальны. Благодаря наличию натуральных органических кислот и соли 
стимулируют аппетит. Содержание молочной кислоты в пределах 0,6-1,4 % 
угнетает размножение кишечной палочки и другой патогенной микрофлоры. 
Людям контролирующим свой вес нужно принять на заметку, что калорийность 
ферментированных огурцов менее 13 ккал. Показатели пищевой ценности 
составляют, г: белки – 0,8, жиры - 0,1, углеводы - 1,7, пищевые волокна - 0,8, 
органические кислоты - 0,7, вода - 92, моно- и дисахариды - 1,6, крахмал - 0,1. 
Среди макроэлементов превалирует натрий более 1000 мг, кальций - 23, магний 
– 14, калий – 141, фосфор – 24 мг, а среди микроэлементов выявлено железо – 
0,6 мг в 100 г продукта. Витаминный состав разнообразен: витамин PP – 0,1 мг, 
β-каротин – 0,03, B1 – 0,02, B2 – 0,02, В3 – 0,2, В6 – 0,03, Витамин C – 8,5, E – 
0,1, PP – 0,2 мг В9 – 3, A – 5 мкг в 100 г продукции. Важно отметить, что они 
натуральны и легкоусвояемые. Поэтому употребление качественных 
ферментированных огурцов разнообразит рацион и обеспечит организм 
человека полезными нутриентами в зимне-весенний период [1,2,3]. 

Цель исследований. Целью наших исследований было исследование 
химического состава и качества ферментированных огурцов в зависимости от 
качества сырья и продолжительности  хранения. 

Место проведения, объекты и методика исследований. Исследования 
проведены на кафедре технологии хранения, переработки и стандартизации 
продукции растениеводства им. проф. Б.В.Лесика Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины. Объектами исследований были 
плоды огурцов сорта Астерикс (корнишоны 1 и 2 группы). Органолептические 
показатели свежих плодов корнишонов были достаточно высокими. 
Биохимические показатели сырья, І группы: сухие растворимые вещества (СРВ*) 
– 3,9 %, сухое вещество (СВ) – 5,2, сахара – 1,73, кислоты – 0,2 %, витамин С – 
18,8 мг/100 г; корнишоны ІІ группы: СРВ – 5 %, СВ – 5, сахара – 1,83, кислоты – 
0,19 %, витамин С – 14,9 мг/100 г. Рецептура: солевой раствор для корнишонов І-
й группы – 6 %, ІІ-й – 7 %. Специи: чеснок – 20 г, листья хрена – 50 г, укропа – 
13, вишни – 9, эстрагона – 3, смородины – 15 г на одну 3-х л банку. Для 
переработки небольших партий продукции использовали 3 дм3 стеклянные 
банки. Технология приготовления ферментированных огурцов традиционная: 
подготовка сырья, специй, заливки. На дно банки укладывали половину специй, 
а вторую часть смородины и хрена укладывали на огурцы сверху. Емкость 
закрывали капроновой крышкой. Банки хранили в подвальном помещении при 
пониженной температуре +10…+12 оС (август-сентябрь), а в зимне-весенний 
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период при +4…+6 С. Опыты закладывали в 4-6 кратной повторности. Плоды 
огурцов выращено в Киевской области (Лесостепная зона). Химический состав, 
качество свежей  переработанной продукции определяли по общепринятым 
методикам [4,9]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Ферментированная 
продукция после хранения в течении 5 месяцев достигала наивысшего качества 
(таблица). Анализируя полученные данные, следует отметить, что масса плодов 
корнишонов первой группы на 3-9 % больше в 3-х литровой емкости нежели 
корнишонов второй группы. Сравнивая качество плодов разного срока хранения 
(5 и 10 месяцев) наблюдали незначительное его снижение, в частности по 
показателям хруст, консистенция (размягчение плодов) и незначительному 
изменение внешнего вида.  

Таблица 1 
Качество и химический состав ферментированных огурцов  

после хранения 5 и 10 месяцев 

Названий продукции 

Масса 
готовой 

продукции 
на 1 банку 

Масса 
специй, 

% 
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Характеристика продукции через 5 месяцев после закладки на хранение 
Огурцы корнишоны 
І группы 1720 2,8 5 4,7 4,7 4,8 5 5,0 8,65 0,74 

Огурцы корнишоны 
ІІ группы 1570 3 4,8 4,9 4,7 4,8 4,8 5,7 9,73 0,76 

Характеристика продукции через 10 месяцев после закладки на хранение 
Огурцы корнишоны 
І группы 1700 3 5 4,6 4,8 4,8 4,8 5,8 9,57 1,08 

Огурцы корнишоны 
ІІ группы 1660 3 4,9 4,7 4,6 4,6 4,7 6,1 12,97 1,06 

 
Также отмечено повышение концентрации сухих растворимых веществ в 

готовой продукции после 10 месяцев хранения (на 7-16 %), что связано с 
адсорбцией сухих веществ в заливку из специй (углеводы, органические 
кислоты, витамины и прочее)  

Биологическую ценность ферментированной продукции оценивали за 
изменением концентрации аскорбиновой кислоты. Интересно отметить 
повышение концентрации витамина С в плодах при более длительном хранении 
(на 10-33 %), что обусловлено более полной его экстракцией в заливку с 
листьев хрена, вишни и смородины [5]. 

Концентрация органических кислот после пяти месяцев хранения 
составляла 0,74-0,76 %, что достаточно для формирования сбалансированного 
вкуса и угнетения патогенной микрофлоры. После 10 месяцев хранения 
содержание органических кислот повышается до 1,06-1,08 %, что несущественно 
влияет на баланс вкуса (немного превалирует кисло-соленный), однако 
положительно влияет на стабильность готовой продукции при хранении [8]. 
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Дисперссионный анализ влияния качества сырья (группы огурцов) и 
продолжительности хранения на формирование органолептических показателей 
и содержание аскорбиновой кислоты показал, что они в целом более зависит от 
продолжительности хранения, нежели от группы качества.  

Выводы. Исследованиями установлено, что после 5 и 10 месяцев хранения 
ферментированные огурцы имею достаточно высокое качество. После десяти 
месяцев хранения ферментированных огурцов их биологическая ценность 
повышается на 10-33 %. Полученные данные целесообразно учитывать при 
закладке ферментированных огурцов на длительное хранении с целью 
обеспечения потребителей качественной и биологически ценной продукции  
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Аннотація. У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти 

застосування принципів HACCP при виробництві м'ясних січених 
напівфабрикатів з квасолевою пастою. 

Ключові слова: січені напівфабрикати, квасолева паста, система  HACCP, 
безпечність, управління якістю. 

Abstract. Paper describes theoretical and practical aspects HACCP principles 
applying in production of semi-made meat products with bean paste. 

Key words: semi-made meat products, bean paste, HACCP principles, safety, 
quality management.  

Сучасні системи управління якістю є необхідною складовою процесу 
створення і просування товарів на національні та міжнародні ринки. В умовах 
глобалізації, наявність чи відсутність необхідних документів може створити 
конкурентні переваги чи суттєві перепони щодо виходу продукції на ринок. 
Незважаючи на суттєві кроки українського законодавства у напряму 
гармонізації з міжнародними нормами, в сфері технічного регулювання 
залишається велика кількість питань, що потребують вирішення. До таких 
проблем можна віднести відмінність вимог до товарів, а особливо процедур 
підтвердження відповідності, на українському та європейському ринках, 
суттєво вищий контроль державних органів, акцент на відповідність 
стандартам, замість систем якості і безпечності. Всі ці фактори призводять до 
того, що підприємства мають опиратися на вимоги як національного, так і 
міжнародного законодавства щодо якості і безпечності продукції. 

Концепція НАССР є важливою частиною ключових сучасних стандартів 
ЄС, що регламентують вимоги щодо безпечності продовольчих товарів. Ці 
принципи використовуються в стандартах ISO серії 22000 [1], FSSC 22000 [2]. 
Принципи системи базуються на аналізі ризиків і критичних точок контролю 
(КТК), що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом 
ідентифікації й контролю небезпечних чинників[3]. Використання принципів 
НАССР є базовим кроком до дотримання високих вимог перелічених 
стандартів.  

Метою даної роботи є аналіз технологічної схеми виробництва січених 
напівфабрикатів з квасолевою пастою. Варто зауважити, що  матеріали статті 
максимально відповідають напівфабрикатам, інформація щодо яких наведена у 
попередніх публікаціях [4,5], однак за більшістю прикладів(крім контрольних 
точок, пов'язаних з квасолевою пастою) можуть застосовуватися в розробці 
рекомендацій для м'ясопереробних виробництв.  

Розробка рекомендацій щодо впровадження системи НАССР базується на 
таких принципах [3]: 
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1. Ідентифікація ризиків та попереджувальних заходів; 
2. Визначення критичних точок контролю; 
3. Визначення меж для кожної КТК; 
4. Встановлення системи моніторингу для КТК; 
5. Встановлення коригувальних дій; 
6. Розроблення процедур перевірки; 
7. Документування всіх процедур системи.  
Для забезпечення високої якості використання цих принципів необхідно на 

всіх етапах розробки і впровадження продукції. Проблема полягає в тому, що 
нові асортиментні позиції, що виробляються навіть на сертифікованих 
виробництвах, привносять нові ризики, пов'язані з особливостями сировини. 
Наприклад, при додаванні пасти з квасолі є ризик появи у продукції 
антипоживних речовин. 

За системою НАССР всі ризики поділяються на 3 групи: фізичні, хімічні та 
біологічні. Для представлення ризиків необхідно ідентифікувати КТК для 
процесу виробництва січених напівфабрикатів. Після проведеного аналізу, було 
прийнято рішення встановити такі КТК(табл.1). 

Таблиця 1 
Контрольні точки, що пропонуються для врахування при виробництві 

січених напівфабрикатів з пастою з квасолі 

№ 
КТК Найменування КТК 

Можливі ризики 

Фізичні Хімічні Біологічні 
1 Вхідний контроль сировини + + + 
2 Розборка м'ясних туш +  + 
3 Замочування бобів квасолі   + 
4 Термічна обробка квасолі  + + 
5 Подрібнення сировинних компонентів +  + 
6 Охолодження напівфабрикатів +  + 

 
Серед обраних у таблиці 1 КТК особливу увагу необхідно приділити № 3 

та 4 оскільки вони відповідають за ризики, пов'язані з пастою з квасолі, яка не є 
типовою сировиною для виробництва напівфабрикатів. Попередні дослідження 
[4,5,6] дозволили виявити критичні межі цих КТК та запропонувати 
коригувальні дії щодо об'єкта роботи. 

Виявлення КТК дозволяє реалізувати коригувальні дії, що є засобом 
протидії ризикам виробництва(табл. 2).  

Необхідно відзначити, що особливості деактивації антипоживних речовин 
квасолі висувають суттєві вимоги до контролю за КТК №4, оскільки зниження 
максимальної температури нижче 95 °С не дозволяє провести інактивацію в 
межах встановлених часових інтервалів. 

Використання коригувальних дій, що сформовані в межах аналізу КТК для 
підприємств, виробляючих січені напівфабрикати з квасолевою пастою, 
дозволяє зробити суттєвий крок до впровадження принципів НАССР на 
виробництві та є необхідним при проведенні сертифікації підприємства за 
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сучасними системами управління безпечністю продовольчих товарів. 
Таблиця 2 

Критичні межі досліджених запропонованих КТК та коригувальні дії щодо 
їх дотримання 

№ 
КТК Критичні межі КТК Коригувальні дії 

1 Відповідність вимогам 
нормативної документації для 
сировинних компонентів та 
МБТ № 5061-89 

Робота з постачальниками, 
сертифікованими за системами 
управління якістю ISO 22000 та FSSC 
22000 

2 Кількість КМАФАМ≤1,0×106 

КУО в 1г продукту 
 Аудит виробництва групою НАССР, 
дотримання вимог СП 3238-85 

3 t= 4-6 годин з двократною 
заміною води у співвідношенні 
об'ємів води до квасолі як 1 до 3 

Автоматизація процесу подачі і 
відводу води з виставленням таймеру 

4 Т= 100°С при t≥15 хвилин, 
загальна t=50-60 хвилин, при 
мінімальній Т=90°С  

Використання дублюючих приладів з 
визначення температури приготування 
квасолі 

5 Розмір частинок фаршу(g)  
1≥g≥3 мм 

Діаметр отворів решітки подрібнювача 
вовчка в діапазоні від 2 до 3 мм. 

6 -1°С≤Т≤6°С в середині 
продукту 

Контроль за середовищем холодильної 
камери, підтримання температури в 
межах 0…2°С 
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Аннотация. На лесохимических предприятиях Сибирского региона среди  

промышленных отходов присутствует негидролизуемый остаток - 
гидролизный лигнин. Гидролизный лигнин привлекает к себе особое внимание 
поскольку, несмотря на большое число предложенных применений, их 
реальный потенциал не соответствует объемам существующего 
производства лигнина и его накопленных отвалов. Проводимые 
экспериментальные работы в области создания товарной продукции имеют 
положительные результаты, но в настоящее время не получили дальнейшего 
развития в виде промышленного производства [1-2].    

Summary. At the timber-chemical enterprises of the Siberian region among 
industrial wastes there is not hydrolyzed rest - a hydrolytic lignin. The hydrolytic 
lignin draws to itself special attention as, despite a large number of the offered 
applications, their real potential doesn't correspond to volumes of the existing 
production of a lignin and its saved-up dumps. The carried-out experimental works 
in the field of creation of products have positive results, but now didn't gain further 
development in the form of industrial production [1-2]. 

Ключевые слова: карбамидоформальдегидная смола, гидролизный лигнин, 
активатор, карбамид, перекись водорода, аммиачная вода. 

Keywords: karbamidoformaldegidny pitch, hydrolytic lignin, activator, 
carbamide, hydrogen peroxide, ammoniac water. 

В процессе гидролиза древесины остается отход пропитанный кислотой 
твердый остаток древесины - лигнин, причем количество его исчисляется уже 
не сотнями и тысячами тонн, а миллионами. В настоящее время значительная 
часть лигнина не находит применения и вывозится в отвал. Согласно 
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имеющимся в литературе данным - использование гидролизного лигнина в 
качестве химического сырья не превышает 5 %. При этом под лигнин 
занимаются большие земельные участки, загрязняются придорожные зоны, 
воздух и территория, прилегающие к свалкам, при длительном хранении 
лигнин самовозгорается. Все это наносит значительный экономический и 
экологический ущерб окружающей среде. Кроме того, вывозка лигнина, его 
складирование, содержание отвалов требуют значительных материальных и 
трудовых затрат. 

Ученые института химии на протяжении многих лет работают над 
проблемой утилизации древесных отходов. Тем не менее, проблему 
химического использования лигнина еще нельзя считать решенной.  В 
настоящее время лигнин по-прежнему выбрасывается на прилегающие к 
заводам территории и свалки, вывозится в отвалы и занимает значительные 
земельные участки.   

Лигнин как полимер состоит из фенилпропановых структурных единиц - 
ФПЕ, обозначаемых сокращенно С6-СЗ, или единицы С9. Лигнин - это 
органический гетероцепной кислородсодержащий полимер, но в отличие от 
полисахаридов, относящихся к полиацеталями, у лигнина отсутствует единый 
тип связи между мономерными звеньями. Наряду с углерод—кислородными 
(простыми эфирными) связями С-О-С присутствуют и углерод-углеродные 
связи С— С между звеньями, характерные для карбоцепных полимеров. В 
структурных единицах лигнина содержатся различные полярные группы и в 
том числе способные к ионизации фенольные гидроксилы и в небольшом числе 
карбоксильные группы, вследствие чего лигнин является полярным полимером. 
В лигнине, благодаря наличию большого числа гидроксильных и других 
полярных групп, значительно развиты водородные связи. 

При нагреве лигнин приобретает свойство пластичности. 
Лигнин проявляет пластические свойства при повышенном давлении и 

температуре, особенно во влажном состоянии. 
Известно, что препараты кислотных лигнинов имеют темный цвет  и       

растворяются лишь в тех органических растворителях, которые способны 
преодолеть энергию межмолекулярных водородных связей (энергию когезии). 
Растворы лигнина при достаточно малых концентрациях являются истинными. 
Однако наличие в молекулах лигнина сильно полярных групп (гидроксильных, 
карбонильных, карбоксильных), способных к сильному межмолекулярному 
взаимодействию, приводит к высокой степени ассоциации в растворах 
лигнинов. Лигнин склонен к реакциям сшивания цепей, которые в химии 
лигнина принято называть реакциями «конденсации», причем эти реакции 
могут идти как в кислой, так и в щелочной среде. Реакции конденсации сопро
вождаются образованием новых углерод-углеродных связей, что приводит к 
существенному изменению химического строения макромолекул лигнина, 
увеличению молекулярной массы, изменению химических и физико-
химических свойств лигнина, в том числе к резкому уменьшению 
растворимости и реакционной способности. 

Нами проведен ряд экспериментов по активации гидролизного лигнина с 
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целью создания химических связей с карбамидоформальдегидными 
олигомерами и другими олигомерами поликонденсационного типа [3-4] 

В качестве «активаторов» использовались:  
- раствор карбамида (40%); 
- перекись водорода (20%); 
- аммиачная вода. 

Модифицированные клеевые композиции с различными модификаторы с 
успехом применяются при изготовлении различных древесно-композиционных 
плитных материалов [5-6].  

Структура модифицированной смолы в жидком и отвержденном состоянии 
представлена на рис. 1-4 

   
А)                                       1              2               3 

    
Б)                                        1               2              3 
Рис. 1. Структура КФС с модификатором – ТГЛ  1 – 10%, 2 – 20%, 3 – 30%-

(а – в жидком состоянии, б – в отвержденном состоянии) 
 

     
А)                                      1                 2                3 

    
Б)                                      1                 2                3 

Рис.2. Структура КФС с модификатором – ТГЛ, активированным 
карбамидом (40%)  1 – 10%, 2 – 20%, 3 – 30%- 

(а – в жидком состоянии, б – в отвержденном состоянии) 

      
А)                                     1                2                  3 

    
Б)                                      1               2                  3 

Рис.3. Структура КФС с модификатором – ТГЛ, активированным Н2О2 
(20%)  1 – 10%, 2 – 20%, 3 – 30%- 

(а – в жидком состоянии, б – в отвержденном состоянии) 
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А)                                      1               2                 3 

   
Б)                                      1                2                 3 
Рис.4. Структура КФС с модификатором – ТГЛ, активированным NH4OH  

1 – 10%, 2 – 20%, 3 – 30%- 
(а – в жидком состоянии, б – в отвержденном состоянии) 

 
Из рисунков видно, что в качестве  «активатора» на химическом уровне 

наиболее эффективным является карбамид. Очевидно, активный водород 
амидной NH2  группы карбамида взаимодействует с гидроксильными ОН 
группами (алифатическими, ароматическими)  и карбоксильными СООН 
группами лигнина с образованием реакционноспособных метилольных групп. 
Что подтверждается фотографиями в отвержденном состоянии (рис.2). 

Пероксид водорода (Н2О2) является веществом, обладающим хорошей 
поверхностной активностью, при взаимодействии с лигнином в составе 
карбамидоформальдегидной смолы, как видно из рис.3 образует в составе КФС 
глобулы (внутримолекулярные образования). 

Аммиачная вода в качестве «активатора» не может использоваться, т.к. не 
оказывает содействие на взаимодействие лигнина и КФС (рис.4). 

В дальнейшем, эксперименты планируется продолжить в сторону 
активации лигнина термическим путем и в СВЧ. 

Вывод: из описанных способов «активации» инертного наполнителя – 
гидролизного лигнина – наилучший способ активации раствором карбамида 
(40%), который способен преодолеть энергию межмолекулярных водородных 
связей (энергию когезии) самого лигнина. 
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Аннотация. В работе рассматриваются преимущества использования 
электропроводных нитей в выработке фильтровального трикотажного 
полотна. Приводится характеристика  выработанного фильтровального 
трикотажного полотна с антистатическими свойствами. Делаются выводы 
об эффективности производства трикотажного полотна с использованием 
металлизированных нитей. 

Ключевые слова: трикотаж, электропроводящие нити, антистатические 
свойства, фильтровальный материал, удельное поверхностное электрическое 
сопротивление. 

Abstract. The paper examines the advantages of the use of conductive threads in 
the production of filtering knitted material. Main characteristics of antistatic filtering 
knitted material are shown. The article concludes on the effectiveness of the use of 
antistatic filtering knitted material. 

Key words: knit, conductive threads, antistatic properties, filtering material, 
surface resistivity. 

В настоящее время широкое распространение получило производство 
текстильных материалов технического назначения. Перспективным 
направлением является использование в качестве фильтровального элемента 
основовязального трикотажного полотна из полиэфирных нитей. 
Привлекательность данного вида материала объясняется тем, что помимо 
высокой эффективности, низкой стоимости он обладает рядом технологических 
достоинств: высокая прочность, хорошая регенерируемость, химическая  
стойкость, низкое гидравлическое сопротивление.  

По сравнению  с  фильтровальным  картоном  и  тканями,  трикотажные  
фильтры  имеют  более  низкую  стоимость  единицы  проницаемости  при  
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практически  такой  же  эффективности единицы  затрат [1].  
Развитие космической, авиационной техники, машиностроения, 

электроники послужило толчком для разработки технологиии получения 
жаропрочных, термостойких, электропроводящих, антифрикционных 
сорбционных и других волокон. 

В последние десятилетия получила развитие технология трикотажа, 
вырабатываемого с использованием электропроводящих нитей различного 
состава и диаметра. Электропроводящие нити, вплетенные в структуру 
материала, придают ему антистатические свойства, которые сохраняются в 
течение всего срока службы. Результаты исследований в области получения и 
применения электропроводящих нитей можно увидеть в работах российских 
(Р.М. Левит, Н.В. Катц), белорусских (А.Г. Коган, Е.Г. Замостоцкий), немецких 
(R. Schumacher, M. Ziegel, H. Mauch, R. Nusko) и др. ученых.  

В УО «Витебский государственный технологический университет» 
разработана технология получения комбинированной электропроводящей нити 
(рис. 1) [2]. 

Данная нить использована для получения трикотажного полотна с 
антистатическими свойствами, предназначенного для фильтрования аэрозолей. 

Для разработки трикотажного полотна с антистатическими свойствами 
выбрано платированное переплетение, в результате чего получается гладкая 
поверхность трикотажного полотна с равномерно расположенными на ней 
порами.  

 

 
Рис. 1 – Технологическая схема получения электропроводных нитей на 

тростильно-крутильном оборудовании 
 

На основании анализа базовой структуры трикотажного материала и 
особенностей рабочего процесса ее получения установлены основные 
требования к вязальному оборудованию, в соответствии с которыми выбрана 
плоская однофонтурная основовязальная машина марки «Кокетт-4» 28-го 

Химическая 
комплексная нить 

 

Медная проволока 
(катушки) 

Тростильно-крутильная машина ТК-2-160М (1-е кручение) 

Нить первичной крутки Химическая комплексная 
 

Перематывание на мотальных машинах М-150-1 

Комбинированная электропроводящая нить 

Тростильно-крутильная машина ТК-2-160М (2-е кручение) 
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класса. Для вязания использованы следующие нити:  
–  для грунтовой нити – полиэфирная текстурированная среднерастяжимая 

нить линейной плотности 16 текс; 
–  для платировочной нити – полиэфирная комплексная нить линейной 

плотности 16,7 текс; 
–  для уточной нити – полиэфирная нить линейной плотности 16,7 текс. 
Для того чтобы придать полотну антистатические свойства в структуру 

трикотажного материала введены комбинированные электропроводящие нити 
линейной плотности 55 текс с чередованием по утку через 1 см. 

В результате эксперимента получено фильтровальное трикотажное 
полотно, свойства которого представлены ниже (табл. 1). 

Таблица 1 
Техническая характеристика фильтровального трикотажного полотна с 

антистатическими свойствами 
Наименование показателя Значение показателя 

Поверхностная плотность, г/м2 360 
Разрывная нагрузка (длина/ширина), Н 800 / 1700 
Разрывное удлинение (длина/ширина), % 115/90 
Воздухопроницаемость, дм3/(м2·с) 70-100 
Термостойкость, ̊С 145 
Удельное поверхностное электрическое 
сопротивление, Ом 1·1010 

 
Таким образом, разработка основовязального трикотажа технического 

назначения с использованием металлизированных нитей является актуальной. 
Электропроводные нити  придают трикотажному полотну новые свойства: 
увеличивают разрывное удлинение, уменьшают уровень удельного 
поверхностного сопротивления. Это позволяет расширить ассортимент и 
снизить стоимость фильтровальных перегородок, а, следовательно, повысить 
конкурентоспособность продукции. 
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Анотація. В роботі розглядаються основні фактори, які впливають на 

споживчі переваги щодо вовняних тканин, які були проаналізовані авторами в 
результаті проведеного опитування.  

Ключові слова: вовняні тканини, формування споживних властивостей  
Abstract. This paper examines the main factors that influence consumer 

preference for woolen fabrics, which were analyzed by the authors of the survey. 
Key words: wool fabrics, factors of  consumer properties 
Відомо, що на сьогоднішній день однією з найактуальніших проблем 

легкої, а зокрема й текстильної промисловості є величезна кількість 
неконтрольованого імпорту, переважно, з Китаю. Вітчизняні підприємства, 
маючи потужності, здатні задовольнити потреби споживачів, але, нажаль, це 
відбувається в малому обсязі. Причини цього, звичайно, лежать і в економічній 
площині,  але й відповідність вимогам споживачів за іншими показниками є не 
менш важливою. Для досягнення позитивних змін по цьому питанню, окрім 
врахування інших факторів, необхідно постійно аналізувати потреби 
вітчизняних споживачів, на основі яких корегувати виробництво тканин, їх 
асортимент. Для цього доцільно робити дослідження їх споживчих переваг. Це 
буде значним підґрунтям на шляху до вдосконалення асортименту, якісних 
характеристик вовняних тканин, що випускаються. 

Для проведення дослідження факторів, які впливають на споживчі 
переваги щодо вовняних тканин, нами було проведене опитування 100 
респондентів, які мешкають в м. Чернігові, всі вони жінки, адже вовняні  
пальтові тканини, які є об’єктом наших досліджень призначені для пошиття 
лише жіночих пальт. Для реалізації цього завдання нами були розроблені 
анкети для споживачів з питаннями, результати відповіді на які здатні 
допомогти у подальших дослідженнях. З метою полегшення процесу 
опитування для респондентів, більшість запитань були сформовані чітко та 
мали визначені варіанти відповіді або шкалу оцінок, згідно з якою опитувані 
мали розставити в порядку ранжування ті чи інші показники. У кінці анкети був 
розміщений невеликий блок запитань особистого характеру для більшого 
розуміння цільової аудиторії товару та її прихильностей. Вік опитаних осіб 
складав від 18 до 74 років. Серед опитаних 6 осіб не мали досвіду в 
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користування вовняними пальтовими тканинами. цими респондентами були 
особи віком від 18 до 25 років і не мали такого досвіду через те, що обирають 
для себе інший стиль в одязі, інші матеріали для його виготовлення. У 
відсотковому співвідношенні серед опитаних найбільше респондентів віком від 
29 до 39 років (38,2 %), віком від 40 до 50 років – 28,8 %, майже однакова 
кількість відсотків респондентів віком від 51до 60 років (13,8 %) та 
наймолодшого віку (18–28 років) – 14,9 %, найменша частка респондентів серед 
опитаних – це люди старшого віку (61 і вище років) – 4,3 %. Більшість 
опитаних (50 %) мають закінчену вищу освіту, 11,7 % мають незакінчену вищу 
освіту. Решта опитаних (2,1 %, 16 % та 20,2 % відповідно) мали середню, 
середньоспеціальну або базову вищу освіту. 

Після обробки результатів основної частини опитування, на запитання «Як 
часто Ви маєте потребу у нових виробах з вовняних пальтових тканин?» були 
отримані такі дані: щороку або частіше мають потребу у виробах 9 
респондентів (9,6 %), 1 раз на 2–3 роки 59 респондентів (62 %), 1 раз на 4-5 
років мають потребу у вовняних пальтових тканинах 18 респондентів (19,1 %), 
рідше ніж 1 раз у 5 років 8 респондентів (8,5 %).  

На запитання «Чи має для вас значення вміст у тканині волокон 
натуральної вовни?» ми отримали такі результати: не має значення або 
споживач не розуміється на цьому – 33 %, бажали б мати виріб з вмістом не 
менш як 100 % вовни –11,7 % опитаних, з вмістом не менш як 70 % вовняних 
волокон – 36 % опитаних, 50 % або менше вовняної сировини у вовняних 
пальтових тканинах бажали б бачити 17 % опитаних споживачів.  

На запитання «З якої причини Ви зазвичай припиняєте використання 
виробу з вовняних пальтових тканин?», опитані проранжували запропоновані 
варіанти відповідей та, підрахувавши, ми отримали наступні результати: 
головними причинами припинення користування виробами з вовняних 
пальтових тканин є «виріб втратив привабливий зовнішній вигляд та/ або 
функціональні властивості через зношування» - 28%. Причини «виріб вийшов з 
моди, морально застарів» та/або «виріб мав недостатні теплозахисні 
властивості, повітропроникність або високу масу» були актуальними в 24% 
випадках. У 12% випадків проблемою було пошкодження міллю, 7% причин – 
це те, що виріб втратив функціональні властивості через недоліки, що виникли 
при пошитті. І причина, що зустрічалася в найменшій кількості випадках – це 
«перестали носити через зміну власного стилю в одязі або зміну розмірів тіла 
(5%). Отже, пошук методів підвищення зносостійкості вовняних пальтових 
тканин був і залишається актуальним. Досить високий процент припинення 
користування виробами з вовняних пальтових тканин через біопошкодження 
міллю свідчить про актуальність молевідштовхуючої обробки для таких тканин. 

Запропонувавши респондентам розставити фактори, що впливають на їх 
рішення про купівлю вовняної пальтової тканини або виробу з неї, у випадку, 
якщо виріб підходить за параметрами тіла, в порядку ранжування, отримали 
наступні результати: найголовнішим фактором виявилась ціна (28%), 
відповідність моді, стилю, колористичним уподобанням та досконалість 
виготовлення виробу (по 13% відповідно), такі фактори як маса вовняної 
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тканини та торговельна марка, виробник виявилися на третьому місці при 
обробці результатів ранжування факторів( по 8%), наявність на маркуванні 
інформації про екологічну безпечність та наявність на тканині спеціальної 
обробки виявилися факторами, важливими на 7%, по 6% респонденти оцінили 
фактор: наявність повного маркування та приємність тканини на дотик, 
найменш важливим фактором на думку респондентів з запропонованих 
виявився волокнистий склад тканини (4%). Так як цільова аудиторія – жінки, то 
передбачуваним виявилося те, що відповідність моді та стилю та досконалість 
виробничого виконання виявилися також такими, що мають велике значення 
для цільового споживача. 

Отже, підсумовуючи дослідження, можна відзначити, що серед факторів 
формування споживчих переваг високу роль відіграє ціна, виявилось, що для 
28% опитаних це найголовніший фактор. Вважаємо, що дуже актуальним в 
ситуації, що склалася буде пошук шляхів зниження матеріаломісткості тканин, 
що відобразиться і на ціні. Головною причиною припинення користування 
виробами з вовняних пальтових тканин (28%) респонденти відзначили 
зношування та зміни естетичних та /або функціональних властивостей в 
результаті цього. Отже, для задоволення потреб споживачів необхідно 
продовжувати дослідження в цьому напряму. Також, поруч з фактором, що 
виріб набрид або морально застарів(24%), таким самим за важливістю виявився 
фактор виявлення теплопровідності, високої маси, тощо (24%). Як бачимо, 
подальші дослідження і в цьому напрямку є дуже актуальними. 
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Аннотация. Главным активом, благодаря которому судовладелец 
предоставляет свои услуги на фрахтовом рынке, является судно, а суммы, 
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обращающиеся вокруг этого актива, – крупнейшей статьей денежного 
потока судовладельца. Изменение стоимости судна может полностью 
изменить результат инвестиционного проекта. Целью данной статьи 
является выявление проблем принятия решений в целях управления риском 
изменения стоимости судна на протяжении всего жизненного цикла 
инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: риск стоимости судна, управление рисками, инвестиции, 
стоимость судна, деривативы, производственные финансовые инструменты, 
стратегическое планирование.  

Abstract. Vessels are the main asset which shipowners hold in order to provide 
their freight service to the market, and since the sums involved in holding these assets 
are the largest item in the shipowner’s cash-flow, changes in their values can make 
all the difference in terms of ending up with a profit or loss from their investments in 
the shipping sector. The aim of this article is to identify problems in decision-making 
process in order to manage vessel value risk throughout investment project life circle. 

Keywords: vessel value risk, risk management, investments, vessel value, 
derivatives, strategic planning.  

Постановка проблемы. Планируя проект, достаточно сложно 
прогнозировать как возникновение рисковых ситуаций, активизируемых 
случайными факторами предпринимательского окружения, так и степень их 
воздействия на ожидаемый результат [2]. Особенности проектов на морском 
транспорте обусловливают необходимость применения методик по 
идентификации, анализу, оценке рисковых ситуаций адекватных специфике 
деятельности, и, что наиболее существенно, выработке целесообразных и 
приемлемых управленческих решений для достижения заданных значений 
целевых критериев. 

Все участники инвестиционного проекта заинтересованы в том, чтобы 
исключить возможность полного провала проекта или хотя бы избежать убытка 
для себя. В условиях нестабильной и быстро меняющейся рыночной ситуации 
субъекты инвестиционной деятельности вынуждены учитывать все факторы, 
которые могут привести к убыткам [1]. 

Судно – главный актив в распоряжении судовладельца, благодаря 
которому он предоставляет свои услуги на рынке. Зачастую вклад в активы 
отражается на балансе больше, чем прибыль от эксплуатации самого судна. В 
зависимости от циклических колебаний конъюнктуры фрахтового рынка, цены 
судов, бывших в эксплуатации, изменяются вслед за фрахтовыми ставками, 
отражая уровень прибыльности активов. Изменение стоимости судна может 
кардинально изменить конечный результат проекта. 

На сегодняшний день участники фрахтового рынка владеют множеством 
развитых финансовых инструментов управления рисками, которым они 
подвергаются. Но, несмотря на развитые рынки опционов, фрахтовых, 
валютных и бункеровочных деривативов, такой основной фактор риска как 
изменение стоимости судна остается неуправляем.  

Анализ последних исследований и публикаций. Судоходная индустрия 
– одна из тех немногих, на рынке которой происходит процесс торговли 
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основными активами (судами). Как и стоимость любого другого капитального 
актива, стоимость судна зависит от ожидаемой прибыльности, приносимой 
судном или, другими словами, от ожидаемого развития рынка, на котором 
инвестор ведет свою деятельность. Таким образом, цены, в особенности 
подержанных судов, тесно коррелируют с фрахтовыми ставками, в связи с чем 
так же сильно подвержены колебаниям [7]. 

Многочисленные анализы динамики волатильности сухогрузных и 
танкерных рынков [8-9] привели к выводу, что цены небольших судов менее 
изменчивы по сравнению с большими судами и характер этой волатильности 
варьируется в зависимости от их размеров. Последующие исследования [5] в 
танкерном сегменте подтвердили эти результаты. 

Хараламбидес Г.И. [7] в своей работе пришел к выводу, что цены на новые 
суда и таймчартерные ставки сильнее всего влияют на определение стоимости 
подержанных судов, а стоимость капитала имеет значение только для 
владельцев балкерных судов. Единственное исключение – сегмент судов 
Suezmax по причине его особенностей. Портфель заказов негативно влияет на 
стоимость подержанных судов только в долгосрочной перспективе и только на 
большие суда, а так же танкеры типа Panamax. 

Последнее десятилетие в производственной среде все чаще звучат вопросы 
управления рисками и хеджирования. Вызвано это невиданным прежде 
финансовым кризисом 2008 года [6].  

Множество исследований посвящено управлению рисками и их 
преимуществами для компаний. Например, Аллаяннис Г. и Вестон Д.П. [4] 
исследовали взаимосвязь между использованием валютных деривативов и 
финансовой ценностью компаний, и выявили прямую зависимость. 

Кавуссанос М.Г. и Висвикис И.Д. [10] подтвердили стабилизацию дохода и 
затрат судовладельцев и чартеров благодаря управлению рисками. 

Самитас А. [11] также провел анализ производственных финансовых 
инструментов (деривативов), использующихся судоходными компаниями с 
целью снижения подверженности риску. Результаты показывают, что такие 
компании в ходе «борьбы» приобретают финансовую ценность.  

Ализаде А.Х. и Номикос Н.К. [3] предложили метод хеджирования 
стоимости судна, используя Forward Freight Agreement (финансовый 
форвардный контракт, предоставляющий возможность страхования риска 
изменения фрахтовых ставок судовладельцам, фрахтователям и спекулянтам, 
FFA). Оценка целесообразности такого метода показала хорошие результаты. 
Например, в сегменте рынка судов типа Capesize хеджирование 85% стоимости 
судна, используя контракты FFA, стабилизирует хеджируемую позицию на 
целых 86,5%. 

Постановка задачи. В данной работе на основе рассмотренных выше 
методик и исследований необходимо выявить проблемы принятия решений в 
целях управления риском изменения стоимости судна на протяжении всего 
жизненного цикла инвестиционного проекта. 

Результаты работы. Для достижения поставленной цели необходимо 
определить, что представляет собой жизненный цикл инвестиционного проекта 
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на морском транспорте, основные фазы, через которые он проходит, а также в 
какие моменты жизненного цикла решения инвестора, так или иначе, влияют на 
воздействие рассматриваемого нами риска.  

На практике деление проекта на фазы может быть разнообразным, однако, 
такое деление должно выявлять некоторые важные контрольные точки, во 
время которых изучается дополнительная информация, а также оцениваются 
возможные направления дальнейшего развития проекта.  

Воспользуемся общим видом основных этапов жизненного цикла, 
предложенного в работе Лапкиной И.А. [2], последовательно состоящего из: 
прединвестиционной фазы (анализ инвестиционных возможностей), 
инвестиционной фазы (переговоры, заключение контрактов) и 
эксплуатационной фазы. 

Проведенный раннее анализ позволяет выделить реальные возможности 
влияния на риск изменения стоимости судна инвестиционного проекта на 
прединвестиционной и эксплуатационной фазах. 

Прединвестиционная фаза. Как уже было отмечено, данная фаза 
заключается в анализе инвестиционных возможностей.  

Волатильность стоимости подержанных судов (рис.1) в паре со сроками 
доставки новых судов порождает значительную спекуляцию (игру активами). 
Ежегодно, огромное количество подержанных судов меняют своих владельцев. 
Транзакции этого рынка играют важную роль в судоходной индустрии, давая 
судовладельцам и другим инвесторам возможность покупать и продавать суда 
напрямую, открывая легкий доступ к фрахтовому рынку и не менее легкий 
выход из него. Это основное условие конкурентоспособности рынка. 
Понижение фрахтовых ставок обычно сопровождается понижением стоимости 
судов, но, несмотря на то, что это плохое развитие событий для владельцев 
существующего тоннажа, оно предоставляет возможность новым инвесторам 
приобрести судно по низкой цене. 

Таким образом, оглядываясь на растущий спрос и загруженность верфей, 
подержанные суда могут продавать с наценкой. С другой стороны, в 
подавленном и перенасыщенном рынке, стоимость подержанных судов будет 
стремиться к стоимости металлолома, в то время как новые суда могут остаться 
на уровне стоимости их постройки. 

Инвестору следует провести детальный анализ фрахтового рынка, изучить 
спрос на различные услуги, выявить текущие тенденции рынка, состояние 
судостроительных заводов и их «книги заказов», после чего перед ним стоит 
нелегкий выбор сегмента рынка, в который он будет инвестировать средства, и 
не менее нелегкий выбор времени для проведения операции. 

Помимо рыночного влияния, цена нового судна зависит от стоимости его 
постройки и мощностей судостроительных заводов. В свою очередь, стоимости 
новых и подержанных судов так же коррелируют между собой (рис. 2). 

Так, зная взаимосвязь между фрахтовой ставкой и стоимостью 
подержанных судов, ситуация общего упадка на фрахтовом рынке послужит 
хорошим моментом для входа на рынок. 
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Рис 1. График изменения стоимости навалочных судов различных типов 

возрастом 5 лет на протяжении 24 месяцев 
 

 
Рис 2. График корреляции средней стоимости новостроев и судов 

возрастом 5 лет (сухогрузы) на протяжении 25 лет 
 

Инвестирование во время скорого выхода рынка из «депрессии» с расчетом на 
его восстановление в будущем ослабит влияние изменения стоимости судна на 
проект. Такой ход не может повлиять на рассматриваемый нами риск прямым 
образом, однако, покупка судна по заведомо заниженной стоимости дает 
возможность инвестору рассчитывать на такой же заниженный доход от его 
продажи для достижения общих положительных результатов проекта. 

В дополнении к этому, инвесторы, не расположенные к риску должны 
делать выбор из мелких судов, в то время как инвесторам, готовым к риску 
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стоит присмотреться к судам больших размеров. Стоит отметить, что выводы 
основаны на эмпирических анализах судов балкерного и танкерного типа. 
Подобный анализ не проводился для контейнерного сегмента, но с большой 
долей вероятности стоит ожидать аналогичных результатов. 

Выбор удачного времени для инвестирования – единственный верный 
фактор успешного бизнеса, а знания о факторах, степени и способе их влияния 
на стоимость судов могут положительно повлиять на выбор времени 
инвестирования. 

Традиционной стратегией, применяемой участниками рынка в обход 
рисков, связанных со стоимостью судна является лизинг морских судов. Таким 
образом, они становятся операторами судов, а не судовладельцами, лишаясь 
полностью не только капитальных потерь, но и доходов.  

Эксплуатационная фаза. На данном этапе жизненного цикла проекта 
инвестор уже приобрел статус судовладельца. Проект находится в стадии 
наиболее подверженной влиянию всевозможных рисков и сопровождается 
различными тактическими решениями.  

Представим, что на 4-м году эксплуатации 5-летнего проекта с 
последующей продажей судна судовладелец рискует столкнуться с ухудшением 
состояния рынка, на котором он оперирует. В подобной ситуации пригодится 
предложенный Ализаде А.Х. и Номикосом Н.К. метод с использованием 
форвардных фрахтовых контрактов.  

Метод основан на доказательстве того, что стоимость судна равна 
дисконтированной стоимости его ожидаемой прибыли и, таким образом, 
взаимосвязь между стоимостью судна и ожидаемой прибылью довольно 
сильна. Контракты FFA относительно ликвидны, их рынок прозрачен и 
большинство торгов очищаются с помощью одного из клиринговых домов, 
доступных на рынке. Ликвидность рынка FFAs концентрируется на контрактах 
со сроком погашения до двух лет. 

Владея информацией о возможном ухудшении состояния фрахтового 
рынка в ближайший год или два, судовладелец может пойти на заключение 
форвардных  сделок, закрепив тем самым свою позицию на фрахтовом рынке. 
В случае реализации сценария падения фрахта, судовладелец, владеющий 
действующими форвардными контрактами, сохранит уровень прибыльности 
судна, а вместе с ним уменьшит и колебания стоимости судна. Играет роль не 
сам факт наличия заключенных контрактов, а покрываемый ими промежуток 
времени от всего ожидаемого времени подавленного состояния фрахтового 
рынка. 

В теории присутствует другой деривативный инструмент для разрешения 
подобной ситуации. В сентябре 2003 года Балтийская Биржа в сотрудничестве с 
Clarksons Securities Limited ввели в эксплуатацию деривативы стоимости судна. 
Forward Ship Valuation Agreements (FoSVAs) – внебиржевые форвардные 
контракты балкерного и танкерного рынков. 2 августа 2004 года Балтийская 
Биржа переименовала FoSVAs в Sale & Purchase Forward Agreement (SPFAs). В 
мае 2003 года были оценены Балтийской Биржей, получив в результате 
положительные отзывы. 
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Спецификации базовых активов таких соглашений стандартизированы, 
ограничивая рынок шестью типами судов (табл.1).  

Таблица 1 
Виды базовых активов контрактов типа SPFA 

Тип судна Описание Размер судна (дедвейт) 

VLCC двойной корпус, 
не старше 5 лет 305 000 

Aframax двойной корпус, 
не старше 5 лет 105 000 

MR Product Tanker двойной корпус, не 
старше 5 лет 45 000 

Capesize не старше 5 лет 172 000 
Panamax не старше 5 лет 74 000 

Super Handy не старше 5 лет 52 000 
 
Торгуются SPFAs в виде нескольких лотов, каждый из которых 

соответствует 5% стоимости судна, в то время как все судно представляет 
собой 20 лотов (табл.2). 

Таблица 2 
Размеры контрактов типа SPFA для судна Capesize  

стоимостью 35 млн. долл. 

Количество лотов, шт Процент стоимости 
судна, % 

Доля стоимости судна, 
млн. дол. 

20 100 35 
5 25 8,75 
2 10 3,5 
1 5 1,75 

 
Инструмент обладает большим потенциалом, обеспечивая, среди прочего, 

больший левередж и игру с активами «на бумаге» без риска для операционной 
деятельности. Также такие контракты могут быть исполнены всего за один 
день, тогда как физический торг может длиться вплоть до нескольких месяцев. 

Несмотря на всю привлекательность SPFAs, отсутствие ликвидности и 
прозрачности рынка, контракты больших размеров и высокий кредитный риск 
являются важными препятствиями в разработке рынка, в связи с чем 
инструменту все еще предстоит добиться популярности у инвесторов.  

Еще одним важным финансовым производным инструментом является 
дериватив на металлолом судна, рынок которых был запущен в июле 2004 года 
и предназначенный для манипуляций со стоимостью лома подержанных судов.  

Если рынок в хорошем состоянии, судовладельцы задерживают разделку 
судна на металлолом и наоборот. Стоимость металлолома и возраст судна 
имеют сильную прямую взаимосвязь. Кроме того, можно отметить следующую 
тенденцию на рынке – в случае повышения цен на металлолом, число судов, 
следующих «на слом» также возрастает. 
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Это полезный инструмент для владельцев старых судов для закрепления 
хорошей стоимости на металлолом, предоставляющий возможность 
эксплуатации судна на несколько лет дольше, в расчете на дополнительную 
прибыль. 

Выводы. Исследование показало, что наиболее весомые рычаги 
управления риском изменения стоимости судна появляются в начале 
(инвестиционной фазе) и конце (к приближению завершения эксплуатационной 
фазы) жизненного цикла инвестиционного проекта на морском транспорте. 

На начальной стадии инвестору предстоит провести как можно более 
детальный анализ судоходного рынка и сделать соответствующие выводы о его 
состоянии, тенденциях и наиболее вероятных вариантах развития, 
руководствуясь знаниями о влиянии тех или иных факторов на рынок, 
представленными в данной работе. Важнейшей задачей на этом этапе является 
выбор времени инвестирования. 

Кардинальным решением в обход любых рисков, связанных со стоимостью 
судна является выбор стратегии лизинга. В этом случае инвестор лишится 
капитальных потерь, однако, вместе с тем и доходов. 

В ходе эксплуатационной фазы проекта судовладелец владеет различными 
инструментами, использование которых оправдано исследованиями и 
благодаря которым существует возможность уменьшить влияние риска 
стоимости судна. Это такие деривативные инструменты как Forward Freight 
Agreements, Sale & Purchase Forward Agreements и деривативы на металлолом 
судна.  

Контракты типа Forward Freight Agreement хоть и предназначены для 
защиты от колебаний фрахтовых ставок, существует метод Ализаде А.Х. и 
Номикоса Н.К., описанный выше, позволяющий воспользоваться ими в целях 
уменьшения изменения стоимости судна.  

С этой же целью был создан рынок контрактов типа Sale & Purchase 
Forward Agreement. Теоретически использование этих соглашений оправдано, 
однако, в связи с рядом препятствий, на практике сделки на этом рынке не 
проводятся. Тем не менее, инструмент обладает хорошим потенциалом и 
рекомендуется к наблюдению за его развитием.  

Владельцам устаревающего тоннажа следует обратить свое внимание на 
деривативы на металлолом судна с целью закрепления хорошей стоимости 
лома на будущее и возможностью продления эксплуатационного периода, что 
также принесет дополнительную прибыль. 
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