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Annotation. The article poses some problematic issues of using wild-growing raw materials in 

order to expand the assortment and improve the quality of finished products, to enrich the diet of 
the local population with useful substances and vitamins, and the results of studies on the 
nutritional value and safety of allium victorialis L. 

Key words. Security, мass fraction of toxic elements, chemical composition, mass fraction of 
micro- and macroelements, allium victorialis L., amino acid composition of proteins. 

Introduction. 
One of the paramount aspects of the life of society is the task of providing 

quality and safe food. In addition to the actual supply of human food, there is a need 
to inform the individual about the benefits and harms of various components of the 
diet. The state of nutrition is directly related to the physical and moral health of the 
nation. Modern food, along with the main function of saturation with useful 
substances and energy components, must perform therapeutic and preventive 
functions. 

Foreign and domestic products quite often have in their composition synthetic 
additives that have a carcinogenic, mutagenic effect, adversely affecting the natural 
intestinal microflora. 

At the time of a complex ecological situation, the use in the diet of plant foods 
saturated with biologically active substances necessary to increase the resistance of 
the body, maintain a tone, strengthen immunity and, as a result, increase life 
expectancy. These properties have products from plant raw materials. 

In this regard, the use of local wild herbs will improve the quality of finished 
products, diversify the range of dishes, and enrich the diet of the local population 
with useful substances, essential vitamins and trace elements. We are offered as a 
vegetable additive to use victorious onions (allium victorialis L.) 

Main text. 
Allium victorialis L. (wild garlic, onion, and bulb) is the richest source of 

vitamins, in particular, vitamin C and β-carotene; by the amount of these components 
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is comparable with red pepper, black currant, carrots [1, 6]. 
The victorious onion is a Siberian relative of the European bow - a bear bow 

(A.Ursinum), compared to which, the victorious bow is more frosty, has a higher 
plant height and larger leaves. 

Proceeding from the historical certificate, it is known that the indigenous 
population of Siberia from scurvy and avitaminosis was saved with the help of pine 
needles strewed in boiling water and the use of shoots and leaves of wild garlic. 
There is even information about some patients who are able to overcome severe 
scurvy by eating wild garlic [2, 7, 8]. 

Some peoples inhabiting the North considered wild onions, including victorious 
onions, sacred plants, due to the high content of phytoncid substances. 

Moreover, in hunters, in order to extend the shelf life of meat, the method of 
wrapping the product with leaves of victorious onion was used, which indicates its 
bactericidal properties. This information allows us to understand that the victorious 
onion is a very valuable multivitamin plant. 

Thus, the aim of our work was to study the changes in the consumer properties 
of Allium victorialis L., which grows on the territory of the Far East, Siberia and the 
Altai Territory, depending on the phase of plant development. 

To achieve this goal, the following tasks were set: 
− study the dynamics of changes in the mineral composition in different 

phenological phases of the development of onion victorious; 
− assess the quality of onions for compliance with the requirements of 

regulatory documents. 
Since the food mainly uses the green overhead part of the onion (stems and 

leaves), the cleaning time was determined by phenological phases - from the 
beginning of the spring regrowth to the formation of the arrow - flowering, i.e. from 
the end of April to the end of June. 

During the experiments, it was determined that this plant contains ash elements 
(table 1), which are necessary for the diet of a person living in the Siberian region, 
given the harsh climatic conditions. 

The main macroelement of onion is victorious - potassium (41.9% of ash mass). 
The required quantity is represented by magnesium, which is 3.0, phosphorus is 3.9% 
by weight of ash; of trace elements in this plant in small quantities contain 
manganese and iron. 

The component of the useful elements of the shoots is not as great as the leaves, 
in which there are more macronutrients, and less - trace elements. During budding 
and flowering, when the plant directs all forces to form seeds, the nutritional value of 
the plant decreases; it becomes poorer with mineral substances and microelements 
(table 1). 

At the same time, as a result of the conducted studies and experiments it was 
determined that the bulb (wild garlic) contains a large amount of carotene, pectin 
substances, vitamin C (table 2). 

Based on the data of the table, it can be concluded that in relation to pectin 
substances and vitamin C, onion leaves, in comparison with shoots, accumulate 1.6 
times more pectin substances, twice as much vitamin C and carotene. 
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Table 1  
Mass fraction of micro- and macroelements in onion victorious, on dry weight 

Parts of a plant % mg% 
Зола К Са Na Mg P Mn Co Cu Fe 

Shoots 10,8 4,52 1,20 1,96 0,30 0,41 3,78 0,03 1,84 4,40 
Leaves 12,5 5,03 1,32 2,28 0,37 0,48 3,06 0,01 1,68 3,83 
Flower Arrow 8,44 4,09 0,71 1,81 0,09 0,31 0,68 0,09 0,06 1,26 

Author's development 
 

Table 2  
Chemical composition of onion victorious (by wet weight), % 

Химические вещества 

Phenological phase of development and part of 
the plant 

spring 
growth 
(young 
shoots) 

active 
growth 
(shoots) 

active 
growth 
(leaves) 

arrows 
(flower 
arrows) 

Water 89,2 86,89 86,48 95,40 
Dry matter 10,8 13,11 13,52 4,60 
Titrated acidity 0,12 0,12 0,14 0 
Sugar 1,34 0,63 0,89 1,93 
including: invert sugar 0,82 0,31 0,35 0,64 
sucrose 0,52 0,32 0,54 1,29 
Pectin substances 1,84 2,02 2,94 0 
including: pectin 0,94 0,61 1,36 0 
protopectin 0,9 1,41 1,58 0 
Nitrogenous substances 3,14 3,23 3,54 0 
Proteins 2,5 2,34 2,00 0 
Cellulose 1,92 2,12 2,48 0 
Lignin 0,12 0,11 0,10 0 
Ash 0,91 0,98 1,25 0,39 
Essential oils 0,05 0,06 0,03 0,02 
Vitamin C, mg% 19,54 25,10 39,07 25,04 
Carotene, mg% 1,23 1,65 2,34 2,10 

Author's development 
 
 
The data of table 3 inform that the biological value of the shoots of onion shoots 

is determined by phenylalanine, isoleucine, methionine, threonine, and leucine. 
However, glutamic and glutamic amino acids are the main ones in the total number of 
amino acids (by specific gravity). 

Leaves, flower arrows and bulbs Allium victorialis L are used in different types 
- cheese, pickled, salted. However, the range of dishes with this multivitamin us form 
is very modest; onions are a great rarity in the Collection of Formulations. 
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Table 3 
Amino acid composition of onion victorious proteins (by dry weight), % 

Amino acids Phenological state and parts of the plant 
young shoots shoots leaves 

Lysine 1,34 1,79 1,10 
Histidine 0,48 0,72 0,60 
Arginine 1,57 1,30 1,43 
Aspartic acid 3,72 3,67 1,97 
Threonine 0,82 0,95 0,78 
Serin 1,01 1,06 0,66 
Glutamic acid 5,63 6,03 3,39 
Proline 1,41 1,30 1,15 
Glycine 1,21 1,30 0,90 
Alanin 1,68 1,89 1,18 
Valine 1,47 1,44 1,12 
Methionine * 0,26 0,33 0,19 
Isoleucine 0,94 0,96 0,84 
Leucine 1,50 1,61 1,44 
Tyrosine 0,79 0,81 0,76 
Phenylalanine 1,15 1,20 1,24 
Tryptophan 0,54 0,76 0,78 
Total amount of 
proteins 32,86 28,25 22,53 

Author's development 
 
In addition to analyzing the composition of the plant, assessing the consumer 

properties of the plant, it is necessary to determine how safe this biologically valuable 
raw material is. According to sanitary norms and rules, all food products must meet 
safety requirements according to specially developed criteria [3], which are also 
presented to our research facility. 

The safety of Allium victorialis L, like any plant, depends on the ecological state 
of the growth zone, - the presence of harmful substances in the air; sources of 
industrial discharges into the water, and also the state of the pedosphere - the level of 
soil contamination. Since plant objects are able to accumulate toxic substances from 
the soil, air and water, one of the tasks of researching the safety of this product, we 
decided to determine by experience the level of toxic metals and nitrates in fresh 
onions (table 4). 

Based on the data in table 4, it is obvious that plant raw materials are suitable for 
consumption and further processing, since the content of nitrates and toxic elements 
in onions is not more than the maximum allowable concentrations of these 
substances.  

You can only speak about lead, the content of which is of actual value; as for 
cadmium, arsenic and mercury - these elements are represented in trace values. The 
same can be said about radioactive substances - cesium and strontium are found in 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            8 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 15, Vol.2 

traces.  
It can be concluded that the product is safe for the health of the consumer. 

 
Table 3 

Mass fraction of toxic elements in onions victorious fresh 

Indicator name 
Permissible levels, mg / 

kg, not more than, 
on TR TS 021/2011 

The actual content, mg / 
kg, in the study 

Content of toxic elements, 
mg / kg, not more: 
-lead 
-cadmium 
-arsenic 
-mercury 

 
 

0,5 
0,03 
0,2 
0,02 

 
 

0.011 ± 0.0021  
footprints  
footprints  
footprints 

Pesticide content, mg / kg, 
not more than: 
-hexachlorocyclohexane, 
(α, γ, β-isomers) 
DDT and its metabolites 

 
 
 

0,5 
0,1 

 
 
 

footprints 
footprints 

Nitrate content, mg / kg, 
not more than: 600 18,27±0,0202 

Radionuclide content, Bq / 
kg, not more than: -
Cesium-137 -strontium-90 

 
 

120 
40 

 
 

footprints 
footprints 

Author's development 
 
A few words need to be said about the elements possessing valuable bactericidal 

properties, available in onion victorious, are essential oils. And the amount of these 
components in onions varies in the process of plant development. In April shoots 
accumulate the maximum amount of oils, by June, with the formation of an adult 
plant, the content in the flower arrows is reduced to a minimum. It is determined 
experimentally that the amount of essential oils is influenced not only by the 
phenological state of the plant, but also by the storage process. [4; 6; 11]. 

Conclusion and conclusions. 
It was investigated that when storing Allium victorialis L, the amount of 

essential oils increases threefold, as evidenced by the sharp garlic smell of the plant; 
because under the action of enzymes, there is an accumulation of allyldisulfide, 
essential oils are released, which gives a specific smell to the plant, affects its taste 
qualities, as well as antimicrobial and phytoncidal properties. It can be concluded that 
the victorious bow has both the properties of onions and the properties of garlic. 

The practical significance of our research is that, based on the results of 
experiments conducted by us at the Siberian University of Consumer Cooperatives, 
the technical conditions of TU 9765-017-01597959-06 "Tinned Victory Onion" 
(fresh leek) have been developed and approved.  
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In addition, we, with the participation of specialists from Rospotrebnadzor, 
developed technical and technological maps for cold and hot dishes, such as "Minced 
meat with victorious egg", "Spring Pies", "Salad victorious" [9;10;12;13]. 

Thus, in its importance, the rare and valuable plant culture of Allium victorialis 
(onion victorious) can occupy a worthy place on our table, being one of the most 
valuable sources of high-quality and safe food for a resident of Siberia. 
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Аннотация. В статье ставятся некоторые проблемные вопросы использования 
дикорастущего сырья с целью расширения ассортимента и повышения качества готовой 
продукции, обогащения рациона местного населения  полезными веществами и витаминами, 
приведены результаты исследований по пищевой ценности и безопасности allium victorialis 
L. 

Ключевые слова. Безопасность, массовая доля токсичных элементов, химический 
состав, массовая доля микро- и макроэлементов, allium victorialis L., аминокислотный 
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Аннотация. В работе рассматриваются направления интенсификации 

автотракторного радиатора. Эффективное охлаждение теплообменника представляет 
собой важную задачу, так как это напрямую влияет на надежность и долговечность 
автотракторных двигателей. В связи с повышением мощностей двигателей достаточно 
актуально стоит вопрос изучения методов интенсификации теплообмена. Повышение 
коэффициента теплопередачи и уменьшение массогабаритных показателей 
теплообменника за счет процессов интенсификации особенно имеет большое значение в 
автомобиле тракторостроении.   

Ключевые слова: радиатор, двигатель, теплообмен, интенсификация, температура, 
деталь, процесс, жидкость, закручиватель, оребрения, турбулизатор.  

Вступление.  
Интенсификация теплообмена и повышение энергетической 

эффективности теплообменных аппаратов представляют большой интерес и 
имеют огромное народнохозяйственное значение. К настоящему времени 
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накоплен значительный экспериментальный и теоретический материал по этой 
теме, как в России, так и за рубежом. Уменьшение массы и габаритов 
теплообменных аппаратов является актуальной проблемой. Наиболее 
перспективный путь решения этой проблемы – интенсификация теплообмена. 

Основной текст.  
Одно из направлений  для развития современных двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), является их форсирование. Повышение удельных и агрегатных 
мощностей двигателей требует решения ряда проблем, одна из которых связана 
с увеличением уровня температур и тепловых напряжений деталей цилиндро-
поршневой группы ( ЦПГ). Важное место в решении этой проблемы нацелено 
на вопросы совершенствования системы охлаждения (СО), которая должна 
обеспечить не только уменьшение массогабаритных показателей, но и 
эффективное  охлаждение термически напряженных деталей и создать их 
оптимальный тепловой режим [4]. Тепловое состояние деталей, температурные 
напряжения, возникающие в них, определяются параметрами рабочего 
процесса, конструкцией самих деталей, их тепловым и силовым 
взаимодействием друг с другом и особенностями охлаждения. С другой 
стороны, параметры рабочего процесса, теплообмен, характер распределения 
тепловых потоков по отдельным поверхностям зависят от теплового состояния 
камеры сгорания. 

Эффективным средством снижения суммарной напряженности деталей 
является охлаждение. В автотракторных дизелях возможности снижения 
температуры увеличением теплопередачи за счет уменьшения толщины деталей 
практически исчерпаны. Поэтому необходима интенсификация 
теплообменника (радиатора). 

Следствием интенсификации процессов теплообмена является увеличение 
коэффициента теплопередачи, который при чистых поверхностях теплообмена 
определяется коэффициентами теплоотдачи со стороны греющего и 
нагреваемого теплоносителей. Во многих случаях физико-химические свойства 
применяемых теплоносителей существенно различаются, не одинаковы их 
давление и температура, коэффициенты теплоотдачи. Так, значение 
коэффициента теплоотдачи со стороны воды α = 2000…7000 Вт/(м2·К), со 
стороны газового теплоносителя α ≤ 200 Вт/(м2·К), для вязких жидкостей α = 
100…600 Вт/(м2·К) [2]. Очевидно, что интенсификация теплоотдачи должна 
осуществляться со стороны теплоносителя, имеющего малое значение 
коэффициента теплоотдачи. При одинаковом порядке значений коэффициентов 
теплоотдачи теплоносителей интенсификация теплоотдачи может 
осуществляться с обеих сторон теплообмена, но с учетом эксплуатационных и 
технических возможностей. 

Обычно интенсификация теплоотдачи связана с ростом затрат энергии на 
преодоление увеличивающихся гидравлических сопротивлений. Поэтому 
одним из главных показателей, характеризующих целесообразность 
интенсификации теплоотдачи в теплообменниках, является ее энергетическая 
эффективность. Повышение интенсивности теплоотдачи должно быть 
соизмеримо с увеличением гидравлических сопротивлений. 
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Применяют следующие основные способы интенсификации теплообмена 
[3]: 

· конструирование шероховатых поверхностей и поверхностей сложной 
формы, способствующих турбулизации потока в пристенном слое; 

· использование турбулизирующих вставок в каналах; 
· увеличение площади поверхности теплообмена путем оребрения; 
· турбулизацию пристенного слоя путем организации пульсаций скорости 

набегающего потока и его закрутки; 
· применение зернистой насадки как в неподвижном, так и в 

псевдоподвижном состоянии; 
· добавление в теплоноситель твердых частиц или газовых пузырьков 
· предотвращение отложений (шлама, солей, коррозионных окислов) путем 

систематической промывки, чистки и специальной обработки поверхностей 
теплообмена и предварительного отделения из теплоносителей веществ и 
примесей, дающих отложения. 

Возможность и целесообразность применения того или иного способа 
интенсификации для конкретных условий определяются техническими 
возможностями и эффективностью этого способа. 

Одним из наиболее широко используемых способов интенсификации 
теплообмена (повышения теплового потока) является оребрение наружной 
поверхности при условии направления в межтрубное пространство 
теплоносителя с низким значением коэффициента теплоотдачи [3]. 

Применяют лопаточные завихрители, прерывистые шнековые завихрители 
с различной формой центрального тела и др. Основными конструкциями этого 
вида интенсификации являются: лопаточные, ленточные и шнековые 
закручиватели, устройства для закрутки потока путем тангенциального подвода 
жидкости в трубу. Лопаточные интенсификаторы представляют собой осевой 
направляющий аппарат, в котором потоку сообщается закрутка. Лопатки могут 
иметь различную конструкцию в зависимости от длины, формы и угла поворота 
относительно продольной оси трубы. В зависимости от этих параметров 
меняется и закон закрутки потока. Лопаточные закручиватели, оси лопаток 
которых перпендикулярны оси цилиндрического канала и аксиально- 
тангенциальный лопаточный аппарат, оси лопаток которого образуют с осью 
канала острый угол [1]. Аксиально-лопаточный закручиватель бывает с 
профилированными и плоскими лопатками, а также с центральным телом и без 
него. Разновидности закручивателей шнекового типа обычно используются при 
необходимости создать закрутку потока с углом больше 45о. Местную закрутку 
потока можно осуществлять с помощью винтовой вставки в форме скрученной 
ленты, размещенной в начальном участке трубы. Из технологических 
соображений этот вид закручивателя используют для создания закрутки потока 
с углом меньше 45о[5]  . Разновидности устройств для тангенциального подвода 
теплоносителя имеют каналы круглой или прямоугольной формы поперечного 
сечения, а их число обычно не превышает 4. Улиточный закручиватель имеет, 
как правило, только один подвод. В некоторых технических устройствах 
используется частичная закрутка потока. Следует отметить, что одновременно с 
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увеличением коэффициента теплоотдачи на 30…40 % имеет место повышение 
гидравлического сопротивления в 1,5-2,5 раза [2]. 

Объясняется это тем, что диссипация энергии при распадении масштабных 
вихревых структур (они возникают при закрутке потока) существенно 
превышает выработку турбулентности – на подпитку ослабевающих вихрей 
нужен непрерывный подвод энергии извне. 

При турбулентном и переходном режимах течения целесообразно 
интенсифицировать турбулентные пульсации не в ядре потока, а в пристенном 
слое, где турбулентная теплопроводность мала, а плотность теплового потока 
максимальна, потому что на этот слой приходится 60…70% располагаемого 
температурного напора «стенка-жидкость». Чем больше число Прандтля Рr, тем 
на более тонкий слой целесообразно воздействовать [1]. 

Перечисленные рекомендации могут быть реализованы путем создания 
каким-либо способом, например, накаткой чередующихся плавно очерченных 
кольцевых выступов на внутренней поверхности гладкой трубы. Для капельных 
жидкостей с Рr = 2…80 наилучшие результаты были получены при tвс/dвн = 
0,25…0,5 и dвс/dвн = 0,94…0,98. Так, при Rе = 105 теплоотдача возрастает в 2,0-
2,6 раза при росте гидравлического сопротивления в 2,7-5,0 раз по сравнению с 
теплоотдачей гладкой трубы. Для воздуха хорошие результаты получены при 
tвс/dвн = 0,5…1,0 и dвс/dвн = 0,9…0,92: в переходной области течения (Rе = 
2000…5000) отмечен рост теплоотдачи в 2,8…3,5 раза при увеличении 
сопротивления в 2,8-4,5 раза (сравнивается с гладкой трубой) [2] . 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены пути повышения тепловой эффективности 

автотракторных радиаторов. Высокоэффективным часто оказывается 
применение комбинированных методов интенсификации: комбинирование 
турбулизаторов с оребрением поверхности или с закруткой потока, 
использование закручивающих устройств при течении суспензий, при кипении 
– применение турбулизаторов с низкотеплопроводными покрытиями.  

Необходимо отметить, что при выборе на практике того или иного метода 
интенсификации теплообмена приходится учитывать не только эффективность 
самой поверхности, но и ее универсальность для различных однофазных и 
двухфазных теплоносителей, технологичность изготовления поверхности, 
технологичность сборки теплообменного аппарата, прочностные требования, 
загрязняемость поверхности, особенности эксплуатации и т. д. Все эти 
обстоятельства существенно снижают возможности выбора одного из 
многочисленных исследованных методов интенсификации. 
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Abstract. The paper discusses trends of intensification automotive radiator. Efficient cooling 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ 
БОЙОВИМИ РОБОТИЗОВАНИМИ СИСТЕМАМИ 

MAIN PROBLEMS AND DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
MANAGEMENT BY THE ROBOT COMBAT SYSTEM 

Максименко Ю.А./ Maksymenko Y. A. к.т.н. / c.t.s. 
Левченко А.О. / Levchenko A. A. к.т.н., доц. / c.t.s., as.prof. 

Військова академія, Одесса, вул. Фонтанська дорога 10,  65009 
Military Academy, Odessa, Fontanska doroha 10, 65009 

 
Анотація. На теперішній час актуальним залишається питання 

дистанційного управління бойових роботизованих систем (роботів). Майже всі 
нові роботи комплектуються власною апаратурою дистанційного керування і 
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при застосуванні декількох роботизованих комплексів одночасно виникнуть 
труднощі в швидкому прийнятті рішення під час бойових дій. В даній статті 
запропоновано систематизувати систему управління декількома 
роботизованими комплексами для одночасного управління декількома 
роботами. 

Ключові слова: роботизовані комплекси, система управління, оператор. 
Введення. З розвитком технологій у ХХІ столітті перед вченими 

провідних країн світу постало питання щодо збереження життя своїх 
військовослужбовців під час ведення бойових дій шляхом використання 
бойових роботизованих систем (роботів). На озброєння провідних армій світу 
постійно приймаються нові зразки озброєння та військової техніки та 
збільшується ефективність в її застосуванні. Але не зважаючи на це, на думку 
сучасних військових вчених, саме застосування роботів у сучасному бою є 
дуже перспективним напрямком в подальшому розвитку сучасних Збройних 
сил. 

На теперішній час всі нові роботи комплектуються власною апаратурою 
дистанційного керування. В недалекому майбутньому, за певних обставин, 
військовослужбовці певного підрозділу зможуть застосовувати кілька одиниць 
робототехніки, що може привести до дисбалансу єдиної стандартної системи 
управління. 

Окреслення невирішеної часткової задачі загальної проблеми (мета 
статті). Використання у військах дистанційно керованої техніки поки що має 
досить обмежене застосування, що обумовлено технічними складнощами і 
необхідністю її «впровадження» в існуючий вигляд Збройних сил. Однак у 
віддаленій перспективі кількість дистанційно керованих роботів може досягти 
того рівня, коли знадобиться шукати нові рішення, які здатні полегшити 
взаємодію великої кількості подібної апаратури. Одночасне використання тих 
самих частотних діапазонів та завантаження діапазону який використовується 
для управління роботизованими комплексами призведе до того, що 
достовірність управління неможливо оцінити без додаткового дослідження. 

Створення єдиної стандартної системи управління допоможе «навести 
лад» у цій галузі. Крім того, уніфікована апаратура управління значно 
спростить навчання операторів роботизованих комплексів. 

Метою статті є проведення аналізу впливу на управління декількома 
роботизованими комплексами та розглянути можливі шляхи розв'язання 
завдання функціонування цих комплексів в умовах сучасних збройних 
конфліктів з урахуванням електромагнітної сумісності. 

Викладення основного матеріалу. Робототехніка на полі бою давно 
перестала бути дивиною. З початку XXI століття багато країн збільшили 
інвестиції в розробки нових технологій в робототехніці. Одним з найбільш 
перспективних напрямків розвитку військової техніки є створення дистанційно 
керованих роботів призначених для вирішення різних завдань. Також 
визнається, що на даному етапі особливого значення набуває проведення 
комплексних масштабних досліджень з визначення місця і ролі робототехніки в 
майбутній системі озброєння армії.  
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Широке розповсюдження бойових роботів може призвести до необхідності 
створення спеціальних систем передачі інформації і управління, на зразок 
загальновійськових. Метою є створення систем, що дозволяють керувати 
відразу декількома роботами одночасно, що дасть можливість з більшою 
зручністю проводити різні операції. Крім того, такий підхід дозволить 
уніфікувати пульти управління різних робототехнічних комплексів та 
враховувати електромагнітну сумісність. 

Розробка єдиної системи управління не спричинить за собою повне 
зникнення «індивідуальних» пультів. Всі нові роботи, як і раніше, 
комплектуватимуться власною апаратурою дистанційного керування. Разом з 
тим у самому Міністерстві оборони України наголошують, що у військовому 
відомстві «розпочали заходи щодо вироблення вимог до наземних 
роботизованних комплексів, але, на жаль, не здійснюється фінансування 
досліджень і розробок для їхнього створення за державні кошти». Одні з 
перших вітчизняних ініціативних проектів «Піранья», РСВК-М «Мисливець» – 
(роботизований спостережно-вогневий комплекс, мобільний). Вони не 
поодинокі, важливі і значимі на даному етапі, незважаючи на всю 
недосконалість. 

Вся нова техніка повинна мати можливість взаємодії з певною загальною 
багатоканальною системою управління. За рахунок цього, як передбачається, 
вдасться забезпечити більшу гнучкість застосування роботів, по одному або 
групами. За певних обставин військовослужбовці певного підрозділу зможуть 
застосовувати кілька одиниць робототехніки, керуючи ними з єдиного пульта. 
Відповідно, значно полегшиться взаємодія декількох операторів, адже їхня 
кількість значно скоротиться. 

Варто відзначити, що вже на стадії початкової опрацювання вигляду такої 
системи, виникають певні питання. Приміром, одному оператору буде дуже 
важко командувати відразу декількома роботами, що може відчутно знизити 
ефективність бойової роботи. У такому разі знадобляться якісь автоматичні 
алгоритми, здатні взяти на себе більшість простих і «рутинних» завдань, таких 
як переміщення до зазначеної точки або спостереження за місцевістю та пошук 
контрастних в оптичному або інфрачервоному діапазоні цілей. Мова не йде про 
штучний інтелект. Поки бойовим роботам буде достатньо всього лише 
відповідного програмного забезпечення, здатного здійснювати навігацію за 
допомогою супутникових систем або розпізнавача рухомих об'єктів. Із 
досягненням заданої точки маршруту або при виявленні якогось об'єкту у 
ввіреному секторі, автоматика повинна буде подавати сигнал оператору і той, у 
свою чергу, визначить наступну задачу для електроніки або візьме управління у 
свої руки. 

Подібна побудова «підрозділів» бойових або багатоцільових роботів може 
бути використана не тільки в умовах військових дій. Роботи з централізованим 
управлінням можуть нести розвідувальну апаратуру або озброєння. При цьому 
вони отримують корисну перевагу: керовані з одного пульта апарати можна 
використовувати, у тому числі, для облаштування засідок, або для організації 
нападу на стаціонарні об'єкти з кількох сторін. Однак такі можливості 
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дозволяють оператору або операторам «підрозділів» роботів виконувати й інші 
завдання. Для прикладу, у ході рятувальних операцій кілька роботів, керованих 
одним оператором, можуть здійснювати розвідку обстановки з більшою 
ефективністю, ніж по одному.  

Однак у єдиної системи керування роботами існують і свої мінуси. У 
першу чергу, необхідно відзначити складність створення якогось 
універсального пульта управління. Незважаючи на низку загальних 
особливостей, у більшості випадків кожна модель бойового або 
багатоцільового робота вимагає спеціально розроблену систему управління. 
Для прикладу, надлегкі безпілотники можуть управлятися комплексом, 
основою якого є звичайний комп'ютер або ноутбук, а більш серйозні і великі 
апарати використовуються у зв'язці з відповідним обладнанням. На даний час 
вже активно використовуються безпілотні літальні апарати, що працюють за 
таким принципом. Що стосується наземної і надводної робототехніки, то ці 
галузі поки не отримали такого ж розвитку. Таким чином, єдиний пульт 
управління має будуватися за модульною схемою, причому кожен модуль в 
такому випадку відповідатиме за особливості того чи іншого класу дистанційно 
керованої техніки, в залежності від способу пересування, маси та призначення. 

При цьому варто нагадати, що кількість роботів виробництва, які можна 
використовувати у військових або рятувальних потребах, поки невелика. 
Примітно, що розробкою цієї техніки займаються відразу кілька державних і 
комерційних організацій. Само собою, кожна з них оснащує свій комплекс 
управлінням власною розробкою. Також потрібно враховувати питання 
електромагнітної сумісності, захисту від перешкод, якості передачі та прийому 
сигналів. Створення єдиної стандартної системи управління допоможе «навести 
лад» у цій галузі. Крім того, уніфікована апаратура управління значно 
спростить навчання операторів роботизованих комплексів. Майбутній оператор 
зможе вивчити загальні принципи єдиної системи управління і потім додатково 
освоїти ті навички й уміння, які пов'язані із використанням додаткових модулів 
і конкретної моделі робота. Таким чином, переучування оператора на іншу 
техніку спроститься і скоротиться у кілька разів. 

Основна маса напрямків бойової і багатоцільової робототехніки в Україні 
поки не отримала належного розвитку тому єдина система управління, швидше 
за все, буде змушена почекати появи великої кількості роботів. Оскільки масове 
створення різної робототехніки ще не розпочалося, можливо встигнути 
завершення всіх робіт над єдиною системою управління і представити готову 
розробку до появи нових моделей роботів. Таким чином, розробка зможе стати 
стандартом, який буде враховуватися при розробці нових роботизованих систем 
для Збройних сил та силових структур. 

Тим не менш, роботи у цьому напрямку, незалежно від часу їхнього 
початку, необхідно вести і доводити до кінця. За всієї своєї складності, єдиний 
пульт управління роботизованими системами буде корисний для практичного 
використання. 

Висновки. Таким чином, систематизація системи управління 
роботизованих комплексів, в умовах сучасних збройних конфліктів, зможуть 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            18 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 15, Vol.2 

вирішувати велику роль у ході ведення бойових операцій та рятування 
людських життів. В майбутньому ці роботизовані комплекси складатимуть 
частину підрозділу що приведе до необхідності. 

Напрямки подальших досліджень. Слід детально вивчати розробки у цієї 
сфері, аналізувати, модернізувати в тому числі уже існуючі пристрої. Найбільш 
актуальним для продовження роботи з вказаної проблеми є розробка пристрою 
для управління роботизованими комплексами, з урахуванням електромагнітної 
сумісності, який буде більш оптимальний при експлуатації в сучасних бойових 
умовах. Оснащення вітчизняних Збройних сил роботизованими системами має 
спиратися на національне виробництво з одночасним посиленням відповідної 
організаційної основи для цієї діяльності. 
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Abstract  

Nowadays, the issue about remote control of robot-combat systems (robots) remains topical. 
Almost all new robots  are equipped with their own remote control equipment, and when applying 
several robot-combat systems at the same time, it will be difficult to make a quick decision in 
warfare. In this article it is proposed to systemize the control system of several robotic complexes 
for synchronous control of several robots. 
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Анотація. Нарощення видобутку нафти та газу може бути забеспечені бурінням 
свердловин за допомогою електробурів. Проведено аналіз статестичних даних буріння 
свердловин в умовах Прикарпаття. Визначено сумарниі напрацювання на відмову основних 
елементів СЕЕ. Підвищення надійності та енергоефективності може бути забеспеченно 
шляхом впровадження системи електропостачання системи «один провід-труба» на 
постійному струмі. Проаналізовано втрати на змінному та постійниому струмі. 

Ключові слова: електробур, струмопідвід, енергоефективність. 
Вступ. Енергетична незалежность України не може бути досягнута без 

нарощування видобування вуглеводневих енергоносіїв – нафти і газу. Одним із 
основних шляхів досягнення цієї мети є збільшення  дебету нафти і газу при 
спорудженні нових свердловин та продовження експлуатації законсервованих 
свердловин. Ця задача вирішується бурінням похило направлених та 
горизонтально-розгалужених свердловин. Найперспективнішим способом 
буріння, особливо в  умовах Прикарпаття,  є електробуріння[1,2,3] 

Електробур представляє собою  занурювальний високовольтний 
маслонаповнений трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором 
. Електроенергія до нього надходить від мережі 6 кВ через буровий 
трансформатор ТМТБ-630/6, станцію керування і захисту УЗЕБ, струмопідвід, 
виконаний за системою “Два провідники - труба“ та пристрій контролю опору 
ізоляції електродвигуна.  

Режим роботи електробура практично не залежить від кількості бурового 
розчину, що прокачується для вимивання вибуреної породи на поверхню. 
Однак через те, що буріння нових та розгалуження діючих свердловин 
провадиться на глибині від 2 км до 5 км, відчутними стають втрати напруги в 
струмопідводі. Внаслідок цього зменшується напруга на затискачах 
електродвигуна електробура, що призводить до таких негативних явищ як 
зменшення пускового та номінального крутного моменту. Різні опори жил 
кабелю і колони бурильних труб призводять до виникнення несиметрії струмів 
у обмотці статора занурювального електродвигуна. Занижена напруга живлення 
і несиметрія струмів призводять до перегріву електродвигуна, швидкого 
старіння ізоляції обмотки статора та відмови електробура.[4] 

Імовірність зменшення напруги на затискачах електробура зростає при 
неправильному встановленні напруги у вторинній обмотці бурового 
трансформатора. В даний час напруга встановлюється згідно інструкції, що 
передбачає перемикання відгалужень вторинної обмотки бурового 
трансформатора вручну залежно від глибини буріння і типу електробура. Але 
при цьому не враховується зміна параметрів схеми заміщення системи 
електропостачання електробура (СЕЕ) внаслідок обриву окремих провідників 
жил кабелю та капітального ремонту (заміни) обмотки статора занурювального 
електродвигуна. Це призводить до роботи електробура у несиметричному 
режимі та при заниженій напрузі живлення. При цьому зменшується 
ефективність буріння в цілому та напрацювання на відмову електробура. 

На Прикарпатті на протязі року з допомогою електробурів пробурювалось 
понад 20000 тисяч метрів свердловин. З них Долинською дільницею  60-70%, 
решта Бориславською та Надвірнянською дільницями. При цьому 
використовуються електробури типу Е 240, Е215, Е164 з механізмами 
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викривлення і телеметричними системами. Під час буріння на протязі року 
застосовуються від 70-80 електробурів, 25-30 телеметричних систем 23-30 
струмоприймачів, 35-60 пристроїв контролю ізоляції, 500-800 кабельних секцій. 

Аналіз роботи основного електричного обладнання бурових установок 
приведено в (табл.1). 

Таблиця 1. 
Сумарний час роботи електрообладнання БУ, год. 

Обл.\ рік 2007 2008 2009 2010 
Е240 2285 2065 2201 2728 
Е164 1887 1310 1002 262 

СТЕ215 840 1053 1542 - 
СТЕ164 1292 816 790 - 
ПКІ215 2371 2110 2234 2728 
ПКІ164 1896 1310 1002 262 

Обл.\ рік 2007 2008 2009 2010 
ТЕ2 4267 3429 3236 2990 

УЗЕБ 4267 3429 3236 2990 
ТМТБ 21237 14552 11736 11488 
КСТ-1 7660 4538 3236 2990 

 
З приведеного у (табл.1) матеріалу можна зробити висновок про 

монотонне збільшення кількості ремонтів електробурів Е240, Е164 і кабельних 
секцій КСТ-1, які є основними елементами струмопідводу.  

Дані про міжремонтний період основного електричного обладнання 
приведені в (табл.2). 

Таблиця 2 
Міжремонтний період, год. 

ОБЛ.\ РІК 2007 2008 2009 2010 
Е240 58,6 66,6 95,7 82,7 
Е164 26,2 35,4 40 29,1 

СТЕ215 140 131,6 385,5 - 
СТЕ164 68 116,6 158 - 
ПКІ215 197,6 212 372,3 226 
ПКІ164 172,4 186 200,4 131 

КСТ 388 428,6 539,3 411 
 
Аналіз різних способів буріння показує, що при проводці свердловин у 

складних умовах з використанням електробурів зменшується кількість 
ускладнень і аварій у порівнянні з іншими способами. Основні параметри при 
бурінні електробуром вищі, ніж при роторному або турбінному способі.  

Про зменшення енергоефективності ЕБО внаслідок їх інтенсивного 
фізичного зносу та недосконалої системи планово-попереджувальних ремонтів 
свідчить збільшення кількості ремонтів електробура Е240 та зменшення МРП. 

Однією із найскладніших проблем електробуріння є створення надійного 
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струмопідводу. У даний час живлення ЕЛБ здійснюється за допомогою 
двожильної кабельної секції, яка розміщена всередині металевої бурильної 
труби типу Н114 або Н141, що використовується в якості третього провідника. 
Кожна секція складається з відрізка кабелю типу КТШЭ-2П з мідними жилами 
перерізом 2×35 або 2×50 мм2 і контактними з’єднаннями типу КСТ1. При 
згвинчуванні бурильних труб в колону кожний відрізок кабелю, який має на 
одному кінці контактний стержень, а на другому  контактну муфту, яка 
забезпечує електричне з’єднання у неперервну лінію електропередачі з 
одночасною герметизацією контактних з’єднань. Застосування струмопідводу 
за системою “два провідники – труба” дає змогу збільшити отвір для проходу 
промивної рідини, зменшити габаритні розміри контактних з’єднань, а також 
уникнути закручування кабелю в трубах. Однак при такій системі 
струмопідводу виникає несиметрія струмів електродвигуна ЕЛБ через 
неоднаковий опір фаз. 

В результаті роботи електродвигуна ЕЛБ в несиметричному режимі 
виникають наступні фактори, які негативно впливають на його 
енергоефективність, зменшуючи ресурс: 

- нерівномірне теплове навантаження на ЕЛБ; 
- збільшення вібрації електродвигуна ЕЛБ; 
- зменшення його обертового моменту. 
Перший фактор спричинює перегрів електродвигуна і збільшення втрат 

енергії. Внаслідок перегріву скорочується ресурс ізоляції обмотки статора 
електродвигуна ЕЛБ. Другий фактор спричинює інтенсивніше зношування 
конструктивних елементів ЕЛБ, зокрема обертових ущільнень валу 
електродвигуна. Третій фактор негативно впливає на процес буріння, зокрема 
зменшуючи його механічну швидкість і скорочуючи ресурс долота. 
Недопустима несиметрія струмів на затискачах електродвигуна ЕЛБ (>5%) 
виникає вже при бурінні на середній глибині   (приблизно 2 км). Тому для 
підвищення енергоефективності електробуріння свердловин в умовах 
Прикарпаття актуальним є модернізація системи електропостачання 
електродвигуна ЕЛБ.  

Результати аналізу сучасного стану енергоефективності роботи електобура 
Е218-8М з буровим трансформатором ТМТБ-560, кабелем КТШЭ-2П перерізом 
2×50 мм2 і бурильної труби Н141 представлені у (табл.3)  

Очевидним є факт перевищення номінального струму електродвигуна ЕЛБ 
та несиметрії його фазних струмів при бурінні за системою ДПТ на великих 
глибинах. Це скорочує його ресурс та спричинює раптові відмови, які можуть 
призвести до аварій, на ліквідацію яких потрібні значні кошти.  

Як свідчить аналіз сучасного стану енергоефективності роботи 
електричного обладнання бурових установок Прикарпатського УБР, 
підвищення енергоефективності функціонування можна досягнути шляхом 
реконструкції системи енергозабезпечення, правильного вибору 
енергооптимальних режимів роботи, реалізації енергозаощаджуючих 
технологій та економічно обґрунтованого вибору енергетичного обладнання у 
відповідності до вимог процесу буріння. 
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Таблиця 3. 
Результати досліджень роботи ЕЛБ на різних глибинах буріння 

L, КМ S СИСТЕМА ДПТ 
М, КГ·М ІА, А ІВ, А ІС, А 

0 

0 0 88,3 88,3 88,3 
0,1 229,8 135 135 135 
0,3 510,2 293 293 293 
1 475,2 460 460 460 

3 

0 0 97,5 101,1 103 
0,1 240 134,7 134,8 144,4 
0,3 359 223,1 219,4 247,7 
1 247,2 312,5 313,1 367,3 

5 

0 0 104,5 110,1 114,7 
0,1 256 137,6 137,3 152,2 
0,3 323 223,1 216,4 258,2 
1 198 277,1 273,6 337,6 

 

 
Рис. 1. Споживання електроенергії у 2003 році дизельною буровою 

№54 
 

 
Рис. 2. Споживання електроенергії у 2003/04 році електропровідною 

буровою № 513 
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На (рис.1) та (рис.2) наведено помісячне споживання активної і реактивної 
електроенергії дизельною та електропивідною буровими в процесі буріння 
свердловини. 

Система електропостачання електробура (СЕЕ) “два проводи-труба” 
спричинює несиметрію струмів і напруг електродвигуна, внаслідок чого 
збільшується електроспоживання і зменшується надійність системи загалом. 
Напругу на затискачах ЕЛБ є можливість змінювати тільки ступінчасто шляхом 
зміни коефіцієнта трансформації в залежності від глибини буріння. Такий стан 
речей збільшує втрати активної електроенергії та ускладнює регулювання 
швидкості обертання долота.   

Аналіз енергетичних характеристик процесу буріння свердловини 
електробуром показав, що втрати потужності та енергії в СЕЕ є значними і в 
першу чергу обумовлені недосконалістю струмовідводу системи «два проводи - 
труба». 

Аналіз статистичних даних про відмови  свідчить про те, що кабельні 
секції струмовідводу є найбільш пошкоджуваними елементами СЕЕ [4, 6]. З 
точки зору надійності система представляє собою логічно послідовне з’єднання 
елементів, в якій відмова хоча б одного елементу веде до відмови в цілому. 

Отже, з метою підвищення енергоефективності та надійності 
функціонування електротехнічного комплексу для електробуріння 
першочерговим завданням є модернізація СЕЕ шляхом впровадження системи 
струмопідводу на постійному струмі з встановленням занурювального 
перетворювача частоти напруги живлення електробура. 

Швидкість буріння твердих порід шарошковими долотами нелінійно 
залежить від швидкості обертання долота. В даний час регулювання швидкості 
здійснюється ступенево за допомогою редуктора-вставки між валом 
електробура і долотом. Редуктор встановлюють перед опусканням колони 
бурильних труб у вибій. Використання перетворювача частоти напруги 
живлення електробура на поверхні ускладнюється  присутністю ємнісної 
складової опору ізоляції кабеля струмопідводу та не зменшує втрат потужності 
в СЕЕ. 

Модернізована СЕЕ включатиме в себе розміщений на поверхні 
випрямляч, від якого електроенергія передаватиметься по жилах кабелю, 
паралельно, і колоні бурильних труб на постійному струмі до занурювального 
частотного перетворювача , встановленого безпосередньо над ЕЛБ. Таким 
чином вдається забезпечити плавне регулювання швидкості обертання долота в 
широкому діапазоні, зменшити втрати потужності у бурильній трубі СЕЕ та 
підвищити експлуатаційну надійність електробуріння. 

Розрахуємо втрати активної потужності в струмопідводі в залежності від 
глибини буріння:. 

 При системі живлення змінним струмом:  
                            (1) 

Де - номінальний струм двигуна електробура; 
 – питомий опір труби; 
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 - питомий опір кабеля; 
l – глубина буріння. 

При системі живлення постійним струмом :  
                               (2) 

Де - номінальний струм в ділянці постійного струму. 
Приведемо  до  : 
Оскільки потужність в струмопідводі рівна потужності двигуна: 

                                                                      (3) 
Де: 

                                                           (4) 
                                                                (5) 

Підставивши (4) та (5) в (3) отримаємо: 
                                                      (6) 

                                                              (7) 

Відомо що: 
                                                         (8) 

Підставивши (8) в (7) отримаємо: 
                                                           (9) 

Підставивши (9) в (2)  отримаємо: 
                               (10) 

Результати розрахунків преведено  на (рис. 3). 
 

 
Рис 3. Втрати потужності в струмопідводі при бурінні на різній глубині 

 
Таким чином перехід із зиінного на постійний струм дозволяє зменшити 

втрати потужності в струмопроводі.до 25% 
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Висновки 
1. проаналізовано статистичні дані відмов електричного обладнання  

бурильних установок та здійснено аналіз надійності їх роботи. Виявлено 
найбільш пошкоджувані елементи системи електропостачання електробура, 
ідентифіковано ймовірні причини відмов. 

2. Розроблено заходи з підвищення надійності та енергоефективності 
електробуріння, які передбачають впровадження системи струмовідводу 
постійного струму “один провід-труба” і занурювального частотного 
перетворювача. 
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Abstract. An increase in oil and gas production can be achieved by drilling wells with electric 

drills. The analysis of statistic data of well drilling in the conditions of Prykarpattya is carried out. 
Determined summary work on the failure of the main elements of the electric supply system. 
Enhancement of reliability and energy efficiency can be ensured by introducing a system of electric 
supply of the "one wire-pipe" system on a direct current. The losses on alternating and direct 
current are analyzed. 
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Основний текст 
До пірометалургійних процесів переробки  вторинної мідної сировини 

відносять наступні процеси: вогневе та плазмове рафінування. 
Вогневе рафінування. Технологія вогневого рафінування міді [4] на 

перший план висуває питання істотного підвищення коефіцієнта розподілу 
шкідливих домішок між шлаковою і металевою фазами, а також шлаковому і 
температурному режимах плавки. При цьому, як вже наголошувалося вище, 
проблема загострювалася необхідністю забезпечення наднизького вмісту 
шкідливих домішок при мінімально можливих втратах міді. 

Для отримання рафінованої міді застосовують різноманітну вторинну 
мідну сировину. Вміст міді у вторинній сировині коливається в широких межах 
– від  8 до 88 %. При цьому склад вторинної мідної сировини також дуже 
різноманітний. Наприклад, стружка містить механічні домішки заліза, оксидів 
кремнію, алюмінію, які накопичуються в ній при механічній обробці, зборі і 
зберіганні. Мідна стружка може містити до 10 % землистого засмічення і до 15 
% сталевих присадок. 

Крупний брухт представлений відпрацьованими автомобільними і 
тракторними радіаторами, корабельними гвинтами, теплообмінниками, різними 
трубами. Він засмічений чорними металами до 50 %, а брухт теплообмінного 
устаткування - накипом (карбонатами металів). Відходи кабельної продукції: 
неподілені відрізки кабелю в полімерній, гумовій, бавовняній ізоляції, сталевій, 
свинцевій або алюмінієвій броні можуть мати засміченість папером, бітумом, 
полімерною і бавовняною ізоляцією до 15…60 %, гумовою ізоляцією до 20…45 
%, залізом до 18…30 %. 

Завантаження відсортованої сировини по групах брухту здійснюється в 
роз’ємні короби, з яких брухт без застосування ручних операцій 
перевантажується в контейнер завалювальної машини. Високий рівень 
механізації дозволяє забезпечити піч вогневого рафінування міді сортованою 
шихтою в добовому робочому циклі, а також потреби цеху лиття сплавів і міді 
під прокат і пресування. 

Після завантаження останньої порції шихти починається період плавлення. 
Мета цього періоду - отримання рідкого розплаву міді, заданої окисленості і 
температури. З цією метою розплав продувають стисненим повітрям через 
фурми, які вводяться нижче рівня металу в печі, паралельно контролюючи 
склад металу і температуру. 

Процес окислювального рафінування здійснюється  продуванням розплаву 
повітрям після розплавлення металу до 1100 °С. При контакті кисню і розплаву 
відбувається інтенсивне окислення більшості домішок, що поступають в 
розплав з вторинною сировиною. Термодинамічна оцінка взаємодії міді з 
киснем показує, що утворення закису міді (Cu2O) прийнятніше, порівняно з 
утворенням окислу мідь (CuO).  

2 газ2Cu O 2CuO, G 301,87 0,1669T+ = ∆ = − + , 

2 газ 24Cu O  2Cu O, G 337,01 0,1448T+ = ∆ = − + . 
Закис міді, як більш реакційне з'єднання, забезпечує інтенсивне 
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переведення домішок у вигляді оксидів в шлаковий стан.  
Для скорочення тривалості плавки в ході завалення і плавлення 

застосовують наступні технологічні прийоми: 
•  шихту завантажують в піч з розігрітою до температури 900…1000 °С 

футерівкою; 
•  інтенсифікують період плавлення шляхом поєднання постійного 

продування об’єму печі стиснутим повітрям і підплавлення мідної шихти в 
процесі завантаження кисневим пальником; 

•  проводять періодичний контроль окисленості і температури в печі з 
метою забезпечення оптимального ступеня окислення домішок і запобігання 
перегріву металу після завершення плавлення. 

При цьому тривалість плавлення складає 4,5…5,0 години. Інтенсивне 
окислення металевих домішок в період плавлення супроводжується виділенням 
значної кількості тепла, що дозволяє скоротити на 3,0…3,5 години тривалість 
повного розплавлення брухту кількістю 120 тонн по чистому металу. 

Завдяки окисленню міді в період плавлення, повністю окислилися 
елементи з підвищеною хімічною спорідненістю до кисню (Al, Si), а такі 
елементи, як цинк, хром і залізо окислилися більш, ніж на 50 %. 

Перша стадія рафінування розплаву міді шлаковими сумішами включає 
розрідження і розбавлення первинного шлаку з метою зниження активності 
продуктів реакції окислення шкідливих домішок. 

Флюс, до складу якого входить гексаметофосфат натрію, вводять до 
розплаву за допомогою пневмокамерного насоса і на поверхню металу залежно 
від умов рафінування у співвідношенні від 1:2 до 3:4 відповідно. У ході 
промислових експериментів встановлено, що в процесі рафінування важливе 
значення мас рівномірний розподіл флюсу по поверхні металу. Тривалість 
періоду обробки флюсом, час видалення і повнота видалення шлаку жорстко 
регламентовані тому що невиконання цих нормативів веде до зниження 
кінцевих результатів процесу. 

Витрата флюсу визначається залежно від початкової концентрації свинцю 
в розплаві міді і складає від 8 до 17 кг/т. Оптимальні параметри роботи флюсу 
визначені в ході промислових випробувань і виражаються в стабілізації 
величини окисленості і температури розплаву міді. В період обробки 
рекомендовано підтримувати: вміст кисню від 0,25 до 0,35 %; температуру 
розплаву від 1090 до 1110 °С. 

Перед початком прецизійного рафінування мідного розплаву концентрація 
кожної з домішок не перевищує 0,0400 %. Очевидно, що в умовах надзвичайно 
низької концентрації домішок дуже важливе точне дотримання технологічних 
параметрів плавки. Найбільша концентрація в мідному розплаві на цій стадії 
плавки таких домішок, як свинець, нікель та олово складає відповідно до 0,0400 
%, до 0,030 % та до 0,0250 %. 

Друга стадія рафінування розплаву міді шлаковими сумішами включає 
введення флюсу, до складу якого входить фосфід міді. Витрата флюсу 
визначається залежно від початкової концентрації свинцю та нікелю в розплаві 
міді і складає від 20 до 47 кг/т. 
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Обробка розплаву міді флюсом, до складу якого входить фосфід міді, 
дозволяє сформувати кислий рафінувальний шлак на основі Р2О5, який, 
вступаючи в хімічну взаємодію з продуктами окислення (основними оксидами), 
дозволяє різко збільшити ступінь рафінування металу. Після видалення свинцю 
до нормованих значень амфотерне рафінування триває, при цьому контроль 
якості рафінування проводиться по нікелю. 

Третя стадія рафінування розплаву міді шлаковими сумішами включає 
введення флюсу, до складу якого входить карбонат кальцію. Витрата флюсу 
визначається залежно від початкової концентрації сурми в розплаві міді і 
складає ал 15,0 до 15,5 кг/т. Оптимальні параметри роботи флюсу визначені в 
ході промислових випробувань і представлені нижче: 

• окисленість міді від 0,40 до 0,50 % кисню в металі; 
• температура розплаву міді (1120 до 1130 °С). 
Обробка розплаву міді флюсом, до складу якого входить кальцит, дозволяє 

сформувати основний рафінувальний шлак на основі оксиду кальцію. 
Вступаючи в хімічну взаємодію з продуктами окислення (кислими оксидами), 
він дозволяє різко збільшити ступінь рафінування металу від олова, сурми, 
миш’яку і сірки. При цьому за рахунок розбавлення повітря СО2, яке 
утворюється при розкладанні кальциту, окислювальний потенціал газу 
підтримується нарівні, що сприяє возгонці сурми. 

При необхідності глибшого рафінування від нікелю, його видалення 
здійснюють під основним флюсом, наприклад, на основі магнію при 
температурі 1150…1170 °С. У даному прикладі вміст нікелю шляхом 
рафінуючої обробки магнезійним флюсом було знижено з 0,0159 до 0,0110%. 

Відновлення розплаву здійснюється за рахунок продування рідкої міді 
природним газом. Перед початком продування з поверхні розплаву ретельно 
видаляють шлак тому, що в процесі відновлення, окрім міді, відновляться 
також металеві домішки, які у вигляді оксидів знаходяться в шлаку, що може 
привести до повторного неконтрольованого забруднення міді домішками. Після 
зняття шлаку піч герметизують і починають подавати природний газ в фурми, 
які занурені в метал. Кисневий пальник вимикають, а основний паливний пальм 
працює з недопалом, ступінь якого контролюється газоаналізатором 
безперервної дії. Надмірний тиск в печі підтримують шляхом узгодження 
роботи димососа. 

Відновлення супроводжується поглинанням тепла, тому окрім вмісту 
кисню необхідний контроль температури розплаву. Під впливом високої 
температури відбувається піроліз вуглеводнів, в основному метану, продукти 
якого, водень і вуглець, розкислюють мідь. Газ, що не прореагував, виділяється 
з розплаву і згорає в робочому просторі печі, додатково забезпечуючи в ній 
створення відновлюючої атмосфери. Продукти реакції - двооксид вуглецю і 
водяна пара - сприяють дегазації розплаву. Процес розкислювання мідного 
розплаву триває близько трьох годин, внаслідок чого вміст кисню в металі 
знижується з 0,250 до 0,015%. 

Операції прецизійного рафінування міді дозволяють збільшити ступені 
рафінування міді від цинку, заліза, олова і свинцю з 85…95 % після закінчення 
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першої стадії рафінування під пічним шлаком до 98…100 %, а сірки, сурми і 
нікелю з 44…58 до 79…90 % відповідно. 

Після закінчення рафінування починається випуск металу по жолобах в 
трьох можливих напрямах: 

•  у міксер ливарно-прокатної лінії виробництва мідної катанки; 
•  у міксери двох ливарних машин вертикального напівбезперервного лиття 

плоских та круглих зливків міді; 
•  у ковши для транспортування в ливарний цех і відливання зливків 

мідних сплавів під прокат і пресування. 
На жолобах ведеться позапічна обробка розплаву міді. У ході випуску міді 

по жолобах підтримують стабільні параметри розплаву. Регулювання 
технологічних параметрів розплаву міді поза піччю через низьку інертність 
виконанні операцій дозволяє плавно регулювати вміст кисню (з точністю ± 
0…100 ррт) і підтримувати температуру у вузьких межах (± 1…10 °С) в ході 
безперервного розливання, для забезпечення отримання зливків високої якості 
для подальшого переділу. 

Регулювання температури розплаву і концентрації кисню здійснюється за 
межами печі за допомогою вмонтованих в кришці закритого переливного 
жолоба газоповітряних пальників, за рахунок зміни їх потужності та 
співвідношення газ-повітря. 

Промислова прецизійна технологія вогневого рафінування міді, яка 
складається з наступних періодів: 

•  підготовка мідних брухту і відходів до плавки; 
•  завантаження мідних брухту і відходів до плавильного агреіату; 
•  плавлення шихтових матеріалів; 
•  рафінування розплаву міді під первинним шлаком сумішами, що містять 

гексаметофосфат натрію; 
•  прецизійне рафінування міді в три послідовні стадії із застосуванням для 

шлакоутворення: фосфіду міді (CuP3); кальциту (CaCO3); магнезиту (MgO); 
•  розкислювання розплаву міді; 
•  випуск плавки. 
Вказана вище послідовність технологічних операцій і наведені параметри 

рафінування забезпечують отримання міді необхідної чистоти з високими 
показниками електропровідності і теплопровідності. При цьому середня 
тривалість процесу рафінування за вказаним способом складає 17 годин, з яких 
7 годин триває завалення, плавлення шихти і видалення первинного шлаку і 10 
годин - безпосередньо сам процес прецизійного рафінування і відновлення. 

Плазмове рафінування. Плазма - це четвертий агрегатний стан речовини 
слідом за твердим , рідким і газоподібним . Плазмою вважають суміш 
електронів та іонів , яка може бути (а в більшості випадків це саме так) 
розподілена всередині газу з нейтральних частинок. В цілому плазма в 
стабільному стані повинна бути нейтральною. 

У металургії мова йде насамперед про низькотемпературну плазму, тобто 
систему, що складається з суміші нейтральних часток з переважаючою 
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кількістю електронів і позитивних іонів і має температури порядку 103…104 К. 
Можна вважати , що температура повністю іонізованої  плазми  становить 105 К 
[5].  

Для металургійних цілей плазму отримують за допомогою електричного 
розряду між двома або більше електродами з використанням постійного або 
змінного струму , а іноді за допомогою розрядів у високочастотному 
електричному полі. Сутність іонізації в розряді полягає у виникненні 
електронних лавин, яке носить характер ланцюгової реакції 

Технологічні процеси рафінування сплавів за характеристиками 
взаємодіючих з розплавом середовищ можна звести до обробки металу газами , 
твердими і рідкими реагентами (флюсом). Термодинамічний аналіз відповідних 
двофазних систем свідчить про можливість глибокого рафінування розплаву від 
неметалевих включень і домішок. Однак у промислових умовах така 
можливість не завжди реалізується. Це пов'язано з різними складом сплаву і 
концентрацією домішок у ньому , способом і межами їх видалення і, 
найголовніше, з тимчасовою обмеженістю процесів обробки через зниження 
температури розплаву. Усунути цей недолік дозволяє обробка розплавів з 
використанням плазмового нагріву , який ефективно може застосовуватися 
практично при всіх способах обробки сплавів. 

Процеси відновного взаємодії різних мате - ріалів в металургії 
відбуваються, як правило, в рідкому і твердому стані і лише деякі , метою яких 
є отримання особливо чистих речовин - в газоподібному. Фізико-хімічні 
процеси в газовій фазі відбуваються значно інтенсивніше, проте для багатьох 
матеріалів досягти газоподібного стану вельми скрутно через низький 
парціального тиску пари. Випаровування будь-яких матеріалів можна здійснити 
за допомогою плазмового струменя, при температурі якої підвищуються 
швидкості хімічних реакцій і фазових перетворень. Час протікання 
струминного плазмового процесу, що включає в себе такі стадії, як розподіл 
реагентів в струмені, нагрівання і випаровування їх, хімічну реакцію, сорбційні 
процеси при охолодженні, становить 0,01…0,1 с. При використанні 
газоподібних реагентів, для яких виключається стадія випаровування, 
зазначений процес відбувається більш інтенсивно. 

Для прискорення металургійних реакцій в рідкому металі пропонується 
обробляти його обертовими плазмовими пристроями. Такі конструкції 
забезпечують кращу стабілізацію плазмової дуги і дозволяють інтенсивно 
перемішувати розплав за рахунок дроблення газових струменів. 

Незважаючи на різноманіття запропонованих способів і плазмових 
пристроїв для глибинної обробки металевих розплавів, вони не знайшли 
промислового застосування і залишилися на рівні винаходів. Це пояснюється 
недостатньою вивченістю процесів взаємодії плазмореагентних середовищ з 
розплавом, відсутністю надійного обладнання для освоєння технологій 
глибинної обробки сплавів плазмою, пошуком раціональних технічних рішень 
щодо їх використання. 

У технологічних процесах виробництва металопродукції широко 
застосовується обробка сплавів газовими струменями. Маючи в принципі 
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ідентичний характер взаємодії з розплавом, газові струмені мають своїми 
особливостями, залежними від способу їх введення в метал, агрегатного стану, 
температури та ін. Це відноситься, головним чином, до прикордонного шару, в 
якому протікають основні фізико-хімічні процеси при взаємодії струменя з 
рідким металом. Ступінь дроблення струменя в розплаві, величина міжфазної 
поверхні, швидкості руху струменя і металу, інтенсивність перемішування 
ванни в цілому визначають кінетику видалення домішок з сплавів. 

Плазмові струменя є високотемпературними щодо перегріву рідкого 
металу. Фактично вони являють собою потік низькотемпературної плазми з 
малим ступенем іонізації газу. По своїй конструкції прикатодна зона 
плазмотрона побічної дії наближається до відомої в газодинаміці моделі 
теплового сопла. 

Температура поверхні розділу середовищ робить істотний вплив на 
процеси масопереносу в розплаві, від яких залежить ефективність обробки 
сплавів. При надходженні в рідкий метал занурений плазмовий струмінь 
дробиться на бульбашки високотемпературного газу. Залежно від температури 
газової бульбашки розплав на його поверхні нагрівається, і можливо його 
випаровування. 

Головна перевага плазмових технологій рафінування сплавів, в порівнянні 
з відомими, обумовлено можливістю поєднання перемішування ванни 
високотемпературним газом з регульованим нагріванням розплаву (залежить 
від електричної потужності плазмотрона) при обробці. Значний перегрів 
сплавів в реакційній зоні плазмового струменя в процесі перемішування сприяє 
руйнуванню мікрогрупіровок в них і прискорює перехід розплаву в однорідний 
стан, в порівнянні із звичайною термочасовою обробкою. 

Із збільшенням потужності плазмотрона маса компонентів, які 
випаровуються за час обробки сплаву також зростає. Пари компонентів сплаву, 
що утворилися частково надходять в газові бульбашки і разом з ними 
виносяться з реакційної зони струменя в периферійний об'єм ванни. Решта пари 
надходять у розплав і миттєво охолоджуються до його середньо масової 
температури («конденсуються»). Внаслідок дроблення газових міхурів або 
злиття їх в більш великі пари металів з них також надходять в розплав і 
охолоджуються. При охолодженні парів в розплаві утворюються частинки 
«конденсату» і мікрооб'єми, які залежно від розмірів інтенсифікують процес 
зародкоутворення в сплаві і, подібно оксидним включенням, сприяють 
виникненню бульбашок водню. Утворені в процесі охолодження парів 
мікрооб'єми можуть перебувати в розплаві деякий час у вигляді кластерів з 
великою кількістю активованих атомів. При конденсації пари компонентів 
виділяється теплота фазового переходу, яка збільшує час існування 
активованих атомів в мікрогруппіровках. Такі зміни в будові розплаву, що 
відбуваються при глибинної обробці плазмовим струменем, впливають на 
структуру та характеристики міцності виливки .  

Коефіцієнт корисної дії (ККД) установок, в яких плавку різних сплавів 
здійснюють поверхневою плазмовою дугою, залежить від потужності 
плазмотрона, ємності плавильної ванни, конструктивних особливостей 
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агрегату. 
Термодинамічна оцінка взаємодії домішок з киснем у розплаві міді було 

проведено з урахуванням зміни ізобарного потенціалу Гіббсу в умовах впливу 
низькотемпературної плазми. Розрахунок зміни потенціалу Гіббсу проводили 
для температур від 1100 до 1300 К з використанням програми on line FactSage. 
Для аналізу розглядалися домішки, які найчастіше зустрічаються при переробці 
міді з вторинної сировини. Результати розрахунків наведено у таблиці.  

Таблиця 
Результати розрахунку величини зміни потенціалу Гіббса при  

використанні молекулярного і атомарного кисню 
Реакція і величина зміни потенціалу Гіббса (Дж/моль)  

при використанні 
Коефіцієнт 
підвищення 

ефективності 1) молекулярного кисню атомарного кисню 

2 2 32Al 1,5O Al O+ →  
G 313,33T 1675687,67∆ = −  

2 32Al 3O Al O+ →  
G 488,63T 2423202,33∆ = −  

1,4 

2 2Si O SiO+ →  
G 182,02T 910940∆ = −  

2Si 2O SiO+ →  
G 298,89T 1409280∆ = −  

1,5 

2 2 32As 1,5O As O+ →  
G 270,44T 656890∆ = −  

2 32As 3O As O+ →  
G 445,74T 1404400∆ = −  

2,7 

2 2 32Sb 1,5O Sb O+ →      
G 266,31T 715460∆ = −  

2 32Sb 3O Sb O+ →     

G 441,6T 1462970∆ = −  
2,4 

2 2S O SO+ →    
G 11,11T 296900∆ = − −  

2S 2O SO+ →     
G 105,75T 795240∆ = −  

2,1 

2Zn 0,5O ZnO+ →   
G 100,64T 348110∆ = −  

Zn O ZnO+ →   
G 159,07T 597280∆ = −  

1,8 

2 2 2Cu S O 2Cu SO+ → +   

G 11,607T 376396∆ = −  

2 2Cu S 2O 2Cu SO+ → +   

G 128,47T 874736∆ = −  
2,0 

2Fe 0,5O FeO+ →     
G 68,92T 264850∆ = −  

Fe O FeO+ →   
G 127,35T 514020∆ = −  

2,0 

Pb 0,5O2 PbO+ →   
G 101,22T 219280∆ = −  

Pb O PbO+ →    
G 159,65T 468450∆ = −  

2,9 

2 2 32Bi 1,5O Bi O+ →    
G 269,9T 570700∆ = −  

2 32Bi 3O Bi O+ =    

G 445,19T 1318210∆ = −  
3,3 

2 2Se O SeO+ →   
G 17,365T 126777∆ = − −  

2Se 2O SeO+ →       
G 99,493T 625115∆ = −  

3,3 

2 2Те O TeO+ →      
G 180,48T 325420∆ = −  

2Te 2O TeO+ =     

G 297,34T 823760∆ = −  
4,8 

2 22Ag 0,5O Ag O+ →    
G 66,64T 31150∆ = −  

22Ag O Ag O+ →  
G 125,07T 280320∆ = −  

± 2) 

2 2 32Au 1,5O Au O+ →   
G 276,36T 3300∆ = −  

2 32Au 3O Au O+ →    

G 451,65T 750810∆ = −  
± 2) 
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Примітка: 1) – коефіцієнт підвищення ефективності визначався як співвідношення величин 
потенціалу Гіббсу при 1300 К реакцій з атомарним киснем до реакцій з молекулярним киснем 

( )2O OG G∆ ∆ ;  
2) – реакції, у яких зміна потенціалу Гіббсу проходила від позитивних до негативних величин 
при використанні атомарного кисню. 
 

Висновки. 
Були розглянути пірометалургійні процеси переробки  вторинної мідної 

сировини - вогневе та плазмове методи рафінування. Наведено технологічні 
прийоми переробки вторинної сировини для вогневого рафінування та 
плазмового рафінування. Підкреслюється послідовність операцій підготовки 
шихти з метою забезпечення найбільшої якості кінцевого продукту.  

Встановлено,  що реакції з атомарним киснем мають менше значення 
потенціалу Гіббса, ніж реакції з молекулярним киснем. Це говорить про те, що 
реакції домішок з атомарним киснем протікатимуть з більшою активністю і 
забезпечують більш ефективне рафінування вторинної сировини.  
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Abstract. Pyrometallurgical processes of processing of secondary copper raw materials - fire 

and plasma methods of refining are considered in this work. Technological methods of recycling of 
secondary raw materials for fire refining and plasma refinement are presented. The following is a 
sequence of batch preparation operations to ensure the highest quality of the final product. It has 
been established that reactions with atomic oxygen have less significance of the Gibbs potential 
than reactions with molecular oxygen. This allows us to note that reaction of impurities with atomic 
oxygen will occur with more activity and provide more efficient refining of secondary raw 
materials. 

Key words: copper, raw materials, secondary raw materials, refining, fire refining, plasma 
refining, reaction, charge, oxygen, atomic oxygen, molecular oxygen, impurity, activity. 
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Анотація. В роботі досліджено найбільш вагомі аспекти нормативного 

забезпечення хлібопекарської галузі України. Висвітлено проблеми 
хлібопекарської продукції та проаналізовано основні вимоги до показників 
безпечності та  якості  

Ключові слова: показники безпечності, якості, стандартизація, ТУ У.  
Вступ 
Хлібопекарська промисловість України являє собою одну з основних 

галузей харчової промисловості, яка за виробничими потужностями, 
механізацією технологічних процесів, асортиментом спроможна забезпечити 
населення різними видами хлібобулочних виробів, що має важливе значення 
для підтримки соціальної стабільності в Україні. На сьогодні головним 
завданням хлібопекарської галузі є підвищення рівня рентабельності 
виробництва, розширення та оновлення асортименту продукції відповідно до 
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зміни попиту населення, покращення якості хлібобулочних виробів, а також 
технічне оновлення хлібопекарського виробництва. Потребують вирішення 
проблеми, які стосуються енергоефективності хлібопекарських підприємств. 
Хліб в усі часи був і залишається одним із масових продуктів харчування, тому 
удосконалення технологій його виробництва, асортименту виробів, покращення 
їх якості, зменшення собівартості, прийняття ефективних управлінських рішень 
мають постійно знаходитись у полі зору науковців і практиків. Це сприятиме 
досягненню збалансованості економічних інтересів виробників інтересів 
споживачів. 

Основной текст Ринок хліба та хлібобулочних виробів України на 90% 
насичений продукцією вітчизняного виробництва. Асортимент виробів, що 
виготовляються хлібопекарськими підприємствами держави, нараховує понад 
1000 найменувань. Він постійно розширюється, оновлюється, розробляються 
нові види виробів із використанням місцевих, а також нетрадиційних видів 
сировини, додаються поліпшувачі тощо. 

 Наразі, напрацьовано багато технологій з виробництва хліба 
спеціального призначення для певних  вікових груп населення, а також 
лікувального та профілактичного спрямування [1]. Здебільшого розширення 
асортименту пов’язане з використанням сучасного устаткування, за допомогою 
якого всі технологічні операції здійснюються на високому технічному рівні. 

Згідно зі статистичними даними виробництво хлібобулочних виробів з 
кожним роком зменшується. Зокрема за 2014 рік вироблено 1335 тис. тонн, що 
на 12,0 % менше порівняно з попереднім роком та на 26,2% порівняно з 2010 
роком. Поглиблення спаду виробництва хліба та хлібобулочних виробів 
упродовж останніх років, коли на ринку було достатньо борошна, дає підстави 
зробити припущення про збільшення виробництва хліба міні-пекарнями та 
супермаркетами, що виробляють хліб під власною торговою маркою. Частка 
міні-пекарень становить 14,5% у загальному виробництві, вони пропонують 
різноманітний вибір кондитерських та хлібобулочних виробів. Одним з таких 
продуктів є круасани. Вони бувають різноманітними за своїми смаковими 
якостями за рахунок великої кількості наповнювачів. У виробників які 
спеціалізуються на виготовленні саме круасанів виникло питання отримати 
стандарт, який містив би в собі всі показники безпеки конкретно до цього виду 
продуктів. 

В Україні відсутні нормативні документи про загальні вимоги до круасанів 
з наповнювачем по основним показникам безпеки, тому було вирішено 
провести аналіз цих показників та розробити технічні умови України. 

Метою проведення даної роботи було проаналізувати сучасний стан 
нормативного забезпечення хлібопекарської галузі України та запропонувати 
необхідні складові для розроблення ТУ У на вироби кондитерські, а саме 
круасани з наповнювачем, для створення одного комплексного стандарту, який 
би увібрав в себе всі показники безпеки та технології виготовлення для 
спрощення процесу виробництва і покращення якості готового продукту. 
Також провести аналіз вимог щодо затвердження технічних умов згідно 
українського законодавства.  
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Встановлено основні вимоги щодо показників безпеки круасанів з 
наповнювачем. За мікробіологічними показниками ці кондитерські вироби 
повинні відповідати вимогам Мікробіологічних критеріїв для встановлення 
показників безпечності харчових продуктів, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2012 року № 548. 

Вміст токсичних елементів в продуктах не повинен перевищувати рівні, 
що встановлені в Медико-біологічних вимогах і санітарних нормах якості 
продовольчої сировини і харчових продуктів №5061 від 01.08.89, а саме: 

1.  Вміст токсичних елементів: 
- Свинець - не більше ніж 0,5 мг/к; 
- Кадмій - не більше ніж 0,1 мг/к; 
- Миш’як - не більше ніж 0,3 мг/к; 
- Ртуть - не більше ніж 0,02 мг/к; 
Вміст пестицидів в продуктах не повинен перевищувати рівні, що 

встановлені в Державних санітарних правилах та нормах ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-
000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у 
сіліськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, 
атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті» та становить не більше ніж:  
ГХЦГ (a, b, g-ізомери) — 0,2 мг/кг, ДДТ та його метаболіти — 0,02 мг/кг. 

 Вміст радіонуклідів в продуктах не повинен перевищувати рівні, що 
встановлені в ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 
90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи. Для 
кондитерських виробів він становить: 137Cs - 20 Бк/кг  і 90Sr 5 Бк/кг. 

Проект Технічних умов України «Вироби кондитерські. Круасани з 
наповнювачем» розроблений згідно вимог основоположних стандартів 
національної системи стандартизації щодо розроблення нормативних 
документів. 

Розроблений нормативний документ відповідає вимогам ДСТУ 1.5 
«Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та 
вимоги до змісту нормативних документів» та ДСТУ – Н 1.3:2015 «Технічні 
умови України.  Настанови щодо розробляння».  

Технічні умови погоджують із уповноваженими органами (організаціями) 
лише у випадках, передбачених законодавством України. 

Згідно статті 14 Закону України від 24.02.1994 № 4004-XII (зі змінами, 
внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015) «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» проекти національних 
стандартів та інших нормативно-технічних документів на всі види нової 
(модернізованої) продукції підлягають обов'язковій державній санітарно-
епідеміологічній експертизі.  

9 квітня 2014 року Верховна Рада України затвердила Закон України 
№1193-ІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
скорочення кількості документів дозвільного характеру». Цим Законом, 
зокрема, передбачено виключення статей 4-9 із Декрету Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію". 
Частиною другою виключеної статті 7 Декрету було передбачено наступне: «2. 
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Для організації інформування споживачів (замовників) про номенклатуру та 
якість продукції, що випускається, контролю відповідності технічних умов 
обов'язковим вимогам державних, а в передбачених законодавством випадках - 
галузевих стандартів технічні умови на продукцію та зміни до них підлягають 
державній реєстрації в територіальних органах центрального органу виконавчої 
влади з питань технічного регулювання. Технічні умови та зміни до них, які не 
пройшли державної реєстрації, вважаються недійсними». 

Тобто з 26.04.2014 – дня набрання чинності Законом №1193-ІІ: 
1. Державна реєстрація Технічних умов (далі ТУ) або змін до них в 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань 
технічного регулювання не є обов`язковою (носить рекомендаційний характер, 
на розсуд розробника). 

2. Технічні умови є дійсними без проведення такої реєстрації. 
Вимоги, які будуть встановлені в цих технічних умовах, не суперечать 

обов’язковим вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, 
що поширюються на дану продукцію.  

Заключення та висновки. 
Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновки, 

що стандартизація узгоджена із законодавчими вимогами сприяє найбільш 
ефективному технічному регулюванню на законодавчому рівні, а застосування 
розроблених технічних умов надасть можливість виробнику виробляти продукт 
згідно чинних вимог українського законодавства, опиратися на встановлені 
показники безпечності та відслідковувати показники якості,  а для споживачів 
вони нададуть впевненість в тому, що продукція виготовлена згідно цього 
нормативного документу буде задовольняти вимоги щодо безпечності та якості. 
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Abstract  
The most important aspects of normative provision of the baking industry in Ukraine are 

investigated in this work. The problems of baking products are highlighted and the basic 
requirements for safety and quality indicators are analyzed. 

Аpplication of the developed technical conditions will enable the manufacturer to produce the 
product in accordance with the requirements of Ukrainian legislation, rely on established safety 
indicators and monitor quality indicators, and for consumers they will make sure that the products 
manufactured in accordance with this regulatory document will meet the safety and quality 
requirements. 

Keywords: indicators of safety, quality, standardization, technical conditions. 
Статья отправлена: 15.12.2017 г.   © Сілонова Н.Б.. 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            39 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 15, Vol.2 

swj15-019 
УДК: 389.6:629 

ANALYSIS OF THE MAIN ASPECTS OF DETERMINING THE 
ORGANIZATION'S CONTEXT FOR PROCESSING ENTERPRISES 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ВИЗНАЧЕННЯ КОНТЕКСТУ ДЛЯ 
ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

к.б.н., доцент Сілонова Н.Б. / k.b.s., as. prof. Silonova N. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

Київ,вул.Героїв оборони 15, 03041 
к.б.н., доцент Сілонов C.Б. / k.b.s., as. prof. Silonov S. 

National University of life and Environmental science of Ukraine, Kyiv, Heroiv oborony 15, 03041 
Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця,  

Київ, бульвар Т.Шевченка,13, 01601 
Bogomolets National Medical University, Kyiv, T. Shevchenko boulevard, 13, 01601 

 
Summary: ISO 9001 is a Quality Management System (QMS) standard that is 

widely adopted by many manufacturing companies, including food manufacturing 
companies. This paper aims to propose an approaches that can be used to introduce 
the requirements of the international standard ISO 9001: 2015  in processing 
enterprises of the food industry companies. 

Keywords: quality management system, QMS implementation, organization 
context, internal and external contexts 

Introduction 
The important role of quality management system implementation has been 

recognized by food manufacturing companies. This is due to the high awareness of 
customers on the importance of food product quality and safety. The food companies 
that produce safe and good quality product will survive and even win the competition 
[1].  

ISO 9001 is an international standard of quality management system [2]. The 
standard describes the requirements of a quality management system that needs to be 
implemented consistently so that the companies can produce the products according 
to customers' requirements, achieve customer satisfaction, and achieve continual 
improvement on the effectiveness of their quality management system [2-4]. 
Furthermore, ISO 9001 requirements represent quality management system best 
practices [3]. Thus, food manufacturing companies that implement ISO 9001 are 
expected to obtain significant outcomes [2-4].  

Clause 4.1 of ISO 9001: 2015 requires that organizations define their context 
and take it into account in the development and modernization of the Quality 
Management System (QMS). According to ISO 9000: 2015, the context of the 
organization is a combination of internal and external factors (questions, problems, 
circumstances and obligations) that can influence the organization's approach to 
developing and achieving its goals. Given this, it is interesting to study ISO 9001 in 
the context of food manufacturing companies. In the context of ISO 9001 
implementation in food manufacturing industry, the effectiveness of ISO 9001 
implementation still becomes a fundamental issue [4]. This is because there is no 
measurement instrument of ISO 9001 implementation effectiveness in food 
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manufacturing companies that is widely accepted [5]. In fact, researchers who 
propose the measurement instrument of the effectiveness of ISO 9001 
implementation in food manufacturing companies are still very limited. Thus, in 
order to fill the literature gap, this paper tries to propose an instrument that can be 
used to measure the effectiveness of ISO 9001 implementation in food manufacturing 
companies. 

The aim of this study is to develop recommendations to  introduce the 
requirements of the inter-standard ISO 9001: 2015 standard in processing enterprises 
of the food industry. 

Materials and methods. Methodological and informational basis for scientific 
research is labor, materials, periodicals and regulations that govern the requirements 
for product quality and safety agricultural products. 

Results and discussion. The processing enterprise of the food industry is 
committed to defining its position in the marketplace and understanding how relevant 
factors arising from legal, political, economic, social and technological issues 
influence our strategic direction and our Organisational context.  

Organisational context must to be identifies, analyses, monitors and reviews 
factors that may affect its ability to satisfy its customers and stakeholders, as well as; 
factors that may adversely affect the stability of its process, or its management 
system’s integrity.  

To ensure that the QMS of processing enterprise of the food industry is aligned 
with its strategy, whilst taking account of relevant internal and external factors; we 
initially collate and analyse pertinent information in order to determine potential 
impact on its context and subsequent business strategy. The processing enterprise 
then monitors and reviews this information to ensure that a continual understanding 
of each group’s requirements is derived and maintained. To facilitate the 
understanding of its context, necessary regularly consider issues that influence our 
context during management review meetings and are conveyed via minutes and 
business planning documents. 

The management of processing enterprise of the food industry shall determine 
external and internal issues that are relevant to its purpose and its strategic direction 
and that affect its ability to achieve the intended result(s) of its quality management 
system (Figure 1). 

An organizations context is influenced by its business environment that 
characterizes each sector of industry, customers and their needs, the required 
knowledge and technologies, the materials, services and systems that are required for 
producing the product or service, legal, regulatory, cultural constraints and the 
application and interfaces between them. 

Internal context of food manufacturing company consist of: 
• Perfomance factores: produkts and service offerings, financial results, 

regulatory requirements; 
• Recourse factors: including infrastructure, environment for the operation of 

the processe, organizational knowledge, assets, capabilities, information systems; 
• Human factors: such as competence of personnel, organizational behavior and 

culture, relationships with unions, suppliers and parthners; 
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Internal Context –addressed consideration of Strenght and Weakness that 
would generate Opportunity or risk to the company 

 
Figure 1 The constituent elements of the internal context of the 

organization 
 

• Operational factors: process or produktion and service provision capabilities, 
perfomance of the quality management system, monitiring customer satisfaction; 

• Factors in the governance of the organization, such as its rules and procedures 
for decision making or organization`s structure. 

The external context of food manufacturing company include: 
• Economic factors: money exchange rate, the general economic situation, 

inflation forecasts, credit availability; 
• Social factors: such as local unemployment rates, safety perseptions, 

educational levels, public holidays and working days; 
• Political factors: political stability, public investments, local infrastructure, 

international trade agreements; 
• Technological factors: sector technology, materials and equipment, patent 

expirations, professional code of ethics; 
• Market factors: competition, including the organization`s market share, 

similar of substitute products or servises, market leader trends, customer growth 
trends, market stsbility, supply chain relationships; 

• Statutory and regulatory factorswhich affect the  work equipment such as 
trade union regulations, legal and statutory requirements (e.g. environmental 
legislation and codes). 

Conclusion 
So, ISO 9001 is a quality management standard that is widely adopted by food 

manufacturing companies and its context must be determined both within the 
organization and external to the organization. It is important to understand the unique 
context of an organization before starting the strategic planning.To establish the 
context means to define the external and internal factors that the organizations must 
consider when they manage risks. An organization’s external context includes its 
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outside stakeholders, its local operating environment, as well as any external factors 
that influence the selection of its objectives (goals and targets) or its ability to meet 
its goals. An organization’s internal context includes its interested parties, its 
approach to governance, its contractual relationships with its customers, and its 
capabilities and culture.An organization’s internal context is the internal environment 
within which the organization seeks to achieve its sustainability goals. 
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Резюме 
ISO 9001 - це стандарт на системи управління якістю (СУЯ), який широко 

застосовується багатьма компаніями-виробниками, включаючи підприємства з 
виробництва продуктів харчування. Дана стаття має на меті запропонувати підходи, які 
можуть бути використані для впровадження вимог міжнародного стандарту ISO 9001: 
2015 на підприємствах харчової промисловості. 

Ключові слова: система управління якістю, впровадження СУЯ, контекст організації, 
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Анотація. У даній статті наведені основні властивості та якісні показники олії 
соняшникової. Такі, як органолептичні, фізико-хімічні, токсилогічні та показники безпеки 
олії соняшникової рафінованої, дезодорованої вимороженої марки «П». 

Ключові слова: олія соняшникова, показники якості, показники безпечності, 
зберігання, властивості олії. 

Вступ. 
Соняшникова олія – одна з найважливіших рослинних олій, що має велике 

народно-господарське значення. Олії є важливими харчовими продуктами: 
вони поставляють в організм людини енергію і незамінні ненасичені жирні 
кислоти, а їхні функціональні властивості багато в чому визначаються складом 
наявних жирних кислот, ступенем їхньої ненасиченості і співвідношенням цис- 
і трансізомерів. Тому олії належать до функціонально значимих компонентів 
збалансованого харчування [1,3]. Україна є частиною світового ринку в галузі 
виробництва і торгівлі рослинними оліями (в пеершу чергу, соняшниковою). 
Соняшникова олія є традиційною олією для харчування жителів України і 
цінується саме за вміст незамінних (ессенціальних) жирних кислот: линолевої, 
γ-линоленової кислот сімейства ω6 [2,4]. 

Олію соняшникову виробляють пресуванням та/або екстрагуванням 
насіння соняшникового. Олія соняшникова використовується для вживання в 
їжу і виробництва харчових продуктів та на промислове переробляння [5]. 

Основний текст  
Проблеми розвитку виробництва і реалізації соняшникової олії в Українї 

розглядали такі вчені, як Бабенко Л.В., Бронін О.В., Домашенко Ю.В., Пластун 
С.І., Побережна А.А., Присяжнюк С.В., Сегеда С.А., Супіханов Г.Б. та інші [4]. 

Якщо казати про хімічну будову олії, то олія – це складні ефіри гліцерину 
та жирних кислот (триацилгліцерини). Фізичні та хімічні властивості олії у 
значній мірі визначаються складом жирних кислот та їх положенням в молекулі 
триацилгліцерину. 

Склад жирних кислот y соняшниковій олії (у %) наступний: стеаринова 
1,6-4,6, пальмітинова 3,5-6,4, міристинова до 0,1, арахінова 0,7-0,9, олеїнова 24-
40, лінолева 46 -62, ліноленова до 1. 

Якщо казати про хімічну будову олії, то олія – це складні ефіри гліцерину 
та жирних кислот (триацилгліцерини). Фізичні та хімічні властивості олії у 
значній мірі визначаються складом жирних кислот та їх положенням в молекулі 
триацилгліцерину. Перелік жирних кислот, що складають триацилгліцерини 
соняшникової олії, наведено у (табл. 1) [2,5]. 

В залежності від жирно-кислотного складу кожна олія має власні фізичні 
та хімічні показники. Фізичні характеристики соняшникової олії наведено у 
(табл. 2). 

Рослинна олія повинна відповідати вимогам державного стандарту 
ДСТУ 4492:2005 «Олія соняшникова. Технічні умови». Якщо хоча б один з 
показників не відповідає вимогам ДСТУ 4492:2005 то така олія соняшникова не 
придатна для безпосереднього вживання в їжу. 
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Таблиця 1 
Жирнокислотний склад соняшникової олії 

Умовна познака  
кислоти 

Назва кислоти згідно з 
тривіальною 
номенклатурою 

Масова частка жирної 
кислоти (% до суми 
жирних кислот) 

С 14:0 мірістинова До 0,2 
С 16:0 пальмітинова 5,0 – 7,6 
С 16:1 пальмітоолеїнова До 0,3 
С 18:0 стеаринова 2,7 – 6,5 
С 18:1 олеїнова 14,0 – 39,4 
С 18:2 линолева 48,3 – 74,0 
С 18:3 линоленова До 0,3 
С 20:0 арахінова 0,1 – 0,5 
С 20:1 гондоінова До 0,3 
С 22:0 бегенова 0,3 – 1,5 
С 24:0 лігноцеринова До 0,5 
 

Таблиця 2 
Фізичні характеристики соняшникової олії 

Характеристика Значення 

1 2 
Відносна щільність при 20 ºС, г/см3  0,918 – 0,923 
Показник заломлення при 20ºС 1,474 – 1,478 
В'язкість, СПЗ 60,80 (при 2 ºС) 
Температура застигання, ºС від – 16 до – 20 
Температура плавлення, ºС – 
Розчинність добре розчиняється в бензині, 

петролейному ефірі, ацетоні 
 

Ціллю досліджень було порівняльне вивчення стабільності соняшникової 
рослинної олії рафінованої дезодорованої (РД) що зберігалися в складських 
приміщеннях. В якості об’єктів дослідження було взято соняшникову олію від 
чотирьох виробників. Зразки досліджених олій рафінованих дезодорованих, 
Якісні показники вимірялись як у свіжо виготовлених зразках олії, так і в тих 
зразках, що зберігалися у продовж 8 місяців в складах тобто у неосвітлених 
приміщеннях, без термоустатування.  

Всі досліджені зразки олії були розфасовані у прозорі ПЕТ-пляшки, 
ємністю 5000 мл. В пробах виміряли кислотне число (КЧ) –та перекисне число 
(ПЧ). Органолептичні дослідження якісних показників оцінювали за 
стандартною для олійної промисловості методикою. Запах та смак рослинної 
олії визначали за температури продуту (18±1)°С. Результати досліджень фізико-
хімічних показників якості соняшникової олії наведено у (табл. 3).  
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Таблиця 3 
Основні фізико-хімічні показники під час тривалого зберігання (8 міс.) 

Зразок Найменування показника Вимоги 
НД Показник  

1 

Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж 
свіжевиробленої олії 
на прикінці терміну зберігання 

0,25 
0,6 

0,1 

2 0,15 

3 0,16 

4 0,1 

1 

Пероксидне число, 1/2 О ммоль/кг, не 
більше ніж 

під час випуску з підприємствва 
на прикінці терміну зберігання 

 
2 
10 

3,4 

2 2,8 

3 3,1 

4 3,4 

 
Аналіз досліджень фізико-хімічних показників рослинної олії до 

зберігання свідчить про достатньо високу якість цієї продукції. Слід 
відзначити, що всі зразки експериментальних олій, що були досліджені 
відповідають вимогам якості, що містяться у ДСТУ 4492:2005 Олія 
соняшникова. Технічні умови. Фізико-хімічні показники якості зразків після 
зберігання впродовж 8 місяців свідчать про проходження в рафінованій 
дезодорованій олії окислювальних процесів.  

В усіх зразках автоокислювальні процеси супроводжуються накопиченням 
вільних жирних кислот та вторинних продуктів окислення, про що свідчить 
зростання значень кислотного та перекисного чисел. Але порівнюючи зміни 
показників „Кислотне число” (К.ч.) та „Перекисне число” (П.ч.) соняшникової 
олії слід відмітити, що швидкість проходження гідролітичних процесів є не 
однаковою.  

Під час зберігання олії соняшникової (зразки від 4-х виробників) 
спостерігається динаміка підвищення фізико-хімічних показників. Але ці 
показники знаходяться в межах допустимих норм і не мають критичних 
значень та мають гарну динаміку показників (перекисного та кислотного числа) 
під час зберігання. 

Ці показники дають змогу прогнозувати збереження олії соняшникової в 
закритих затемнених складах зі збереженням гарних показників якості 
продукції 
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Заключення та висновки. 
Було визначено та розглянуто можливість тривалого зберігання олії 

соняшникової дезодорованої вимороженої у складах без систем охолодження та 
опалення. На основі досліджуваних зразків можна зробити висновок, що при 
такому (складському) зберіганню олія не втрачає свої якісних властивостей, а 
процеси окислення проходять в незначній мірі. Що дає можливість 
забезпечувати олію відповідними якісними показниками без їх погіршення. 
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Аннотация Целью настоящей статьи является анализ специфики американского 
образования, которое ныне позиционируется  США  как  лучшее в мире. Автор 
рассматривает американскую  модель  образования в первую очередь как практико-
ориентированное, основанное  на идеях прагматической педагогики. В статье уделяется 
особое внимание   воплощению идей прагматизма в практической деятельности вузов США, 
которые отражаются как в  тематике исследовательских и дипломных работ, так и в 
оказании опережающих образовательных услуг и повышенном удельном весе 
исследовательских курсов в учебных планах американских университетов 

Ключевые слова: прагматизм, практико-ориентированное обучение, опережающие 
услуги, техницистское сознание, конструктивный дискурс 

Методологическая база американского образования отличается 
калейдоскопичностью походов и скачкообразностью своего формирования. По 
образному выражению американского исследователя М. Лернера она 
напоминает «лоскутное одеяло, сшитое безумцем, – в ней нет ни философской, 
ни авторитарной принципиальной стройности… Она – органическое 
порождение американского характера и образа жизни» (Лернер, 1992 : 233). 

На методологию  образования США существенным образом повлиял 
прагматизм как особенность американского ментального мира. Историки А. 
Невинс и Г.С. Коммаджер полагали, что  опыт освоения территории 
американского континента подготовил, а затем и утвердил прагматизм в 
сознании его жителей: «Каждый американец знал, что мир, в котором он жил, 
был частично создан им самим, что он подчинил Природу своей воле и привлек 
Провидение на свою сторону, и сублимация его долгого опыта в философскую 
теорию не могла его удивить… Неудивительно, что …прагматизм достиг того, 
что стал почти официальной философией Америки…» (Концепция 
американской исключительности… 1993 : 104).  

В педагогике прагматизм в значительной степени был связан с 
деятельностью Дж. Дьюи и предложенной им парадигмой образования, которая 
была направлена на формирование социально активной, динамически 
развивающейся личности, которая в процессе обучения должна получить 
«полезные» для жизни знания. Культурной ценностью данной модели были 
вера в исследующую, рассуждающую и критическую способность 
человеческого интеллекта (intelligence), а также вера в науку и научные методы. 
В понимании Дж. Дьюи школа как институт сохранения, трансляции и 
воспроизводства культурных ценностей превращалась в специально 
организованную среду, представлявшую собой общество в миниатюре. В 
данном контексте учебные предметы переставали быть целью обучения, а стали 
рассматриваться как одно из средств формирования системы внутренней 
личностной ориентации (Дьюи, 2000 : 248; Аринина, 1992 : 83).  

Исследователи отмечают, что прагматическая педагогика «как бы вобрала 
в себя и обобщила, собрав воедино, те отдельные положения, с которыми 
выступали до этого времени американские педагоги, отбросила всё 
второстепенное и малозначимое и создала такую законченную, 
отшлифованную во всех деталях педагогическую концепцию, которая отвечал 
требованиям американского буржуазного общества» (Лернер, 1992 : 243).  

На рубеже XIX и XX вв. прагматизм оказал существенное влияние на 
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становление технического образования в Соединённых Штатах, а также на 
формирование «своеобразного техницистского сознания, которое склонно 
приписывать чудодейственную силу научно-техническим знаниям, способность 
решать все проблемы, возникающие перед обществом…» (Гаджиев, 1990 : 81).  

В последние десятилетия особое значение в методологии американского 
образования приобрёл конструктивистский дискурс. Так, в современных 
Соединенных Штатах Америки доминирует сформированная в значительной 
степени под влиянием прагматизма концепция образования в целях 
приспособления к жизни (life adjustment education), которая, как полагают её 
критики, представляет собой культурный слепок американской цивилизации 
бизнеса. Результатом реализации это концепции является то, что, как 
утверждают сами американцы, в теории они преуспели меньше, чем в 
«эмпирических разработках, таких, как изучение превратностей бизнеса, 
руководство кадрами, медицинские исследования и медицинская технология, 
прикладная физика и инженерное дело, управленческие процессы» (D. 
Davidson, Interview…).  

И ныне в учебных планах университетов и колледжей существенное место 
занимают практико-ориентированные курсы, особенно востребованные 
обучающимися в США иностранными студентами. Примером подобного 
подхода может служить и преобладание в научных университетских 
исследованиях таких практико-ориентированных тем, как «изучение 
превратностей бизнеса», «медицинские исследования и технологии», 
«прикладная физика и инженерное дело» (И.В. Налетова, 2005). 

Практико-ориентированный характер носят и защищаемые выпускниками 
колледжей и вузов дипломные проекты, требующие для качественной 
подготовки от $ 3 до 5 тыс. первоначальных вложений. Высокая стоимость 
проекта побуждает выпускников искать его заказчиков, которые одновременно 
являются и его спонсорами. Именно с ними согласовывается тема проекта и 
содержание технического задания, а также график работы над проектом (Г.К. 
Ашин, Л.Н. Бережнова и др., 1998). Вышеизложенные обстоятельства являются 
весомыми аргументами в пользу утверждения американских исследователей о 
том, что «в американском мире исследования и их применение неразрывно 
связаны – чего, увы, нет за пределами США» (Мильчин, 2003 : 44).  

Следствием этих практико-ориентированных подходов стало то, что в 90-е гг. 
XX в. в результате введения серии законов 80-х гг. того же столетия (законы Bayh-
Dole Act, Stevenson-Wydler Act, Small Business Innovation Research Act) начался 
всплеск предпринимательской активности американских университетов. Так, в 
1998 г. дополнительный доход от лицензионной деятельности американских 
университетов составил $ 725 млн, при этом экономика страны получила за этот 
год от реализации 7 469 новых университетских лицензий $ 33,5 млрд прибыли и 
280 тыс. дополнительных рабочих мест. Исследования, проводимые восемью 
ведущими исследовательскими университетами Бостона, приносят ежегодно 
местному бюджету $ 7 млрд» (Арутюнов, 2004 : 64).  

С конца XX в. американские вузы перешли от оказания образовательных 
услуг, сориентированных на решение уже свершившихся проблем, к оказанию 
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так называемых опережающих услуг. Они связаны с формированием умений 
специалистов, профессионально подготовленных для предотвращения каких-
либо ситуаций, например, подготовка специалистов по предупреждению 
трудовых, деловых и творческих конфликтов, по оказанию этических услуг, 
предваряющих различные виды медицинской или юридической помощи. 

Особое место принадлежит новым специализациям, связанным с 
развитием инновационного потенциала современного американского общества, 
к которым относятся: инноваторы для различных областей экономики, 
например, катализаторы изменений; генераторы идей; источники информации; 
координаторы; борцы за идею, упрощающие процесс изменения и др. 
Существуют и более сложные градации специализаций, связанных с 
инновационной сферой деятельности, например, промоутер (promoter); 
придающий статус закона (legitimizer); содействующий процессу (process 
helper); связывающий с ресурсами (resource linker); находящий решение 
(solution finder); выдающий решение (solution giver) и даже оркестрант как 
рядовой участник (orchestrator) и пр. (Полупанова, 2005 : 36). 

Наиболее значимыми результатами преобладающего в образовании США 
практико-ориентированного подхода является то, что с конца XX в. в 
публикуемых на страницах «The Higher Education» (Supplement to «Times») 
рейтингах 200 лучших университетов мира, как правило, три верхних строчки 
занимают именно американские университета, как правило, Гарвардский, 
Калифорнийский в Беркли и Массачусетский технологический институт (Вест 
Чарльз, 2005 : 34).  
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Аннотация. В статье рассмотрена значимость формирования нестандартных 
навыков на основе полученных теоретических знаний для решения практических задач на 
олимпиаде по дисциплине «Логистика грузовых перевозок» у студентов направления 
«Технология транспортных процессов». 

Ключевые слова: олимпиада, технология транспортных процессов, нестандартное 
мышление, транспортно-дорожная сеть, маршрутизация, логистика грузовых перевозок. 

Вступление 
Олимпийские игры, зародились в 776 г. до нашей эры в Олимпии [3]. 

Основное предназначение олимпийских игр – показать превосходство 
определенных людей в той или иной области над другими. Позднее стали 
проводиться  олимпиады, где оцениваются не физические, а когнитивные 
способности участников. Началом современного олимпиадного движения в 
России принято считать олимпиаду по математике в  1934 г., организованную 
Ленинградским университетом. Олимпиада направлена на совершенствование 
учебной и внеучебной работы со студентами и проводится с целью повышения 
качества подготовки специалистов, развития творческих способностей 
студентов, а также выявления одаренной молодежи и формирования кадрового 
потенциала для исследовательской, производственной, административной и 
предпринимательской деятельности, проявлению нестандартного мышления. 

Основной текст 
Нестандартное мышление - способность находить новые подходы и 

необычные решения в любых ситуациях. Понятие нестандартных решений – 
одно из направлений интуиции, которая, в  свою очередь, формируется на 
основе полученного опыта. Положительный опыт, полученный студентами, 
основывается на прочных фундаментальных знаниях в образовании. 

Подготовка студентов по направлению «Технология транспортных 
процессов» основана на изучении основных технических дисциплин. 

Отличие технических дисциплин от гуманитарных состоит в том, что 
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технические дисциплины основаны на точных науках, а изучение таких наук 
формирует у студентов математическую логику. Подобно шахматисту, студент 
видит все поле исследования и может просчитывать шаги наперед. Благодаря 
этому, выпускнику потребуется меньше времени на создание проектов, 
доказывающих эффективность предложенных решений.  

Формирование нестандартного мышления требует особой подготовки 
студента. Наши дисциплины «Транспортные и погрузочно-разгрузочные 
средства»,  «Логистика грузовых перевозок», «Логистика пассажирских 
перевозок», «Транспортно-складские комплексы», «Проектирование 
автотранспортных систем доставки грузов» способствуют этому развитию. А 
именно: решение практических задач, выполнение лабораторных работ, 
контрольных работ, курсовое проектирование и выполнение выпускной 
квалификационной работы студента, а также участие в олимпиадах и 
конференциях дает огромный опыт и навыки в правильном и быстром решении 
отраслевых задач. 

С понятием «олимпиада» человек сталкивается в школе, где  впервые 
начинает принимать участие в интеллектуальных состязаниях. Участник 
олимпиады обычно усиленно готовится к ней, что способствует усвоению 
учебного и дополнительного материала. 

Традиционно олимпиады проходят в несколько этапов: школьная, местная, 
региональная, заключительный тур (Всероссийская олимпиада) и 
международная олимпиада. 

На сегодняшний день в России существует три вида интеллектуальных 
конкурсов, которые могут открыть серьезные перспективы для школьников. 
Всероссийская студенческая олимпиада проводится в три тура в течение 
календарного года: первый тур - внутривузовский, второй тур - региональный 
(городской), третий - всероссийский. В спортивных олимпиадах высшей 
ступенью являются олимпийские игры. На рис.1 представлена классификация 
олимпиад.  

 
Рис. 1. Классификация олимпиад 

 
Первый тип школьных олимпиад проводят высшие учебные заведения. 

Участникам предлагается не только показать уровень знаний по тому или 
иному предмету, но и проявить логическое мышление и  лидерские качества. 
Победители, как правило, имеют возможность обучаться в вузе за счет 
государственного бюджета на специальности, соответствующей выбранному 
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предмету. 
Второй тип олимпиад проводит Министерство образования и науки РФ. 

Такие интеллектуальные соревнования направлены на оценку уровня знаний по 
различным предметам среди школьников нашей страны. Третий вид 
интеллектуальных соревнований направлен на выявление творческих 
способностей школьников и проводится под эгидой различных 
благотворительных фондов и организаций. Победа не поможет школьнику 
поступить в университет, но может принести крупную сумму для дальнейшего 
развития. 

Четвертый тип олимпиад - платные, министерство образования и науки РФ 
не проводит такие олимпиад, так как это противоречит действующему 
законодательству, так как организаторы платных конкурсов имеют чисто 
коммерческую цель и никак не связаны с дальнейшими ступенями 
образовательного процесса (школа - ВУЗ).   

Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО) – это соревнование 
студентов в творческом применении знаний и умений по дисциплинам, 
изучаемым в высшей школе, а также в профессиональной подготовленности 
будущих специалистов. ВСО может также быть организована через систему 
INTERNET. 

Центральная группа управления ВСО обрабатывает заявки, поступившие 
от учебно-методических объединений и вузов, формирует план проведения 
Всероссийской студенческой олимпиады (II и III туров раздельно) на 
календарный год и утверждает его приказом Минобразования РФ [2]. 

Всероссийская студенческая олимпиада включает в себя предметные 
олимпиады по общим, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 
конкурсы по специальности и конкурсы выпускных квалификационных работ. 

Из положения о Всероссийской студенческой олимпиаде [2] следует, что 
первый тур проводится высшим учебным заведением среди студентов, 
обучающихся в этом вузе. В нем принимают участие как отдельные студенты, 
так и команды, сформированные в учебных группах и на факультетах (в 
институтах). Все вопросы организации и проведения внутривузовского тура 
находятся в компетенции руководства вуза. 

Второй тур организуется несколькими вузами совместно (не менее двух) 
на территории региона, независимо от их ведомственной подчиненности. На 
второй тур направляются команды студентов, занявших призовые места в 
первом внутривузовском туре. Вопросы организации регионального тура 
находятся в компетенции руководства вуза, который проводит олимпиаду 
второго тура (базовый вуз), учебно-методических объединений и научно-
методических советов по соответствующей специальности. 

Третий тур проводится между командами (отдельными студентами), 
сформированными из победителей второго тура. Вопросы организации третьего 
тура находятся в компетенции вузов, учебно-методических объединений и 
научно-методических советов по специальностям, а также Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации. 

Жюри составляет и утверждает задания, проверяет работы участников в 
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соответствии с выбранной или разработанной методикой и критериями оценки, 
проводит разбор этих работ с участниками ВСО, определяет призеров. В состав 
жюри II и III туров входят высококвалифицированные преподаватели базового 
вуза, представители учебно-методических объединений и научно-методических   
советов по соответствующей специальности, руководители студенческих 
команд, представители Центра государственных услуг. 

Результаты проведения мероприятий третьего (всероссийского) тура 
обсуждаются на совещании руководителей команд. Рекомендации этого 
совещания направляются в рабочую группу центральной группы управления 
Всероссийской студенческой олимпиады. 

Олимпиады являются показателем качества учебного процесса. Результаты 
олимпиад могут быть использованы для сравнительной оценки работ 
структурных подразделений университета. Олимпиады по профилирующим 
дисциплинам определяют престиж кафедры. 

В ВолгГТУ проводится предметная олимпиада на кафедре 
«Автомобильные перевозки» по дисциплине «Логистика грузовых перевозок». 
Основная цель предметной олимпиады по дисциплине «Логистика грузовых 
перевозок» – выявить наиболее способных и одаренных студентов. Участие в 
олимпиаде должно повысить у студента интерес к научной деятельности.  

Олимпиады способствуют лучшей организации учебного процесса за счет: 
обмена опытом между кафедрами и отдельными преподавателями; 
формирование обратной связи между преподавателями и студентами. 

Одной из основных целей олимпиады является подъем уровня знаний 
обучающихся по дисциплине и формирования навыков нестандартного 
мышления в решении производственных задач. Олимпиада является хорошим 
поводом для студентов открыть новые грани дисциплины, увидеть взаимосвязь 
теории и практики, получить дополнительные знания в рамках будущей 
специальности.  

Талантливые студенты направления «Технология транспортных 
процессов» - это будущие квалифицированные руководители (транспортные 
логисты), которые смогут организовать систему по перемещению 
необходимого количества грузов или пассажиров в нужное место, 
оптимальным маршрутом, за требуемое время с сокращением транспортных и 
логистических издержек. Проведение различных смотров -  конкурсов, 
олимпиад, конференций позволяет найти и выделить наиболее талантливых и 
умеющих нестандартно мыслить студентов. В дальнейшем этим студентам 
предлагается продолжить обучение в магистратуре с последующим 
поступлением в аспирантуру.  

На кафедре «Автомобильные перевозки» ВолгГТУ ежегодно проводится 
предметная олимпиада первого тура по дисциплине «Логистика грузовых 
перевозок». На первом этапе происходит разработка заданий ведущими 
преподавателями дисциплины олимпиады. Задание состоит, как правило, из 
трех задач. Пример одного из вариантов задания на олимпиаду по дисциплине 
«Логистика грузовых перевозок» подробно приведён в публикации «Значение 
олимпиады по дисциплине «Грузовые перевозки» для студентов направления 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            55 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 15, Vol.2 

«Технология транспортных процессов» [1]. 
Организация олимпиад основана на следующих принципах: массовость и 

доступность всех желающих, независимо от текущей успеваемости по 
дисциплине « Логистика грузовых перевозок»; возможность самостоятельного 
углубленного изучения дополнительных вопросов дисциплины; моральное и 
материальное стимулирование участников. 

Комплекс мероприятий по проведению олимпиады оформляется 
распоряжением по кафедре. Необходимо предусмотреть соответствующее 
материальное вознаграждение преподавателей за проведение предметной 
олимпиады. Для обеспечения участия наибольшего количества студентов 
необходимо сделать объявления в группах минимум за две недели, разместить 
баннеры, плакаты  и объявления на стенах ВУЗа, распространить информацию 
в социальных сетях среди студентов.  

На втором этапе производится информирование о предстоящей олимпиаде. 
Студентам поручается создать тематические информационные сообщения в 
виде плакатов, в которых отражается название олимпиады, место, время и 
правила ее проведения. 

На третьем этапе проводится сама олимпиада. Приветственное слово о 
начале олимпиады дается заведующему кафедрой или декану факультета. 
Студентам выдаются листы с заданием. Задания поясняются преподавателями. 
Студент имеет возможность пользоваться  справочной и дополнительной 
литературой. Решение задания рассчитано на четыре академических часа. 

На четвертом этапе проводится проверка работ. Подводятся итоги 
олимпиады и обсуждаются кандидатуры на призовые места по следующим 
критериям: правильность решения задач, аккуратность оформления, творческий 
подход, личный вклад каждого студента при организации и проведении 
олимпиады. Оформляется служебная записка на имя проректора по учебной 
работе о результатах проведенной олимпиады. 

На пятом этапе проведения олимпиады, на Совете факультета происходит 
торжественное награждение призеров почетными грамотами и памятными 
подарками. 

Все участники, в зависимости от достигнутых результатов, получают 
дополнительные баллы рейтинговой аттестации по дисциплине проводимой 
олимпиады. 

Заключение и выводы 
Нестандартное мышление – навык, позволяющий студенту решать 

поставленные задачи гораздо эффективнее, что благотворно влияет на 
результаты решения многих логистических транспортных задач. Это умение 
можно развить путём подготовки студентов к олимпиаде по дисциплине 
«Логистика грузовых перевозок». Необходимо организовать I и II туры 
олимпиады, на базе опорного Волгоградского государственного технического 
университета, где во втором туре будут принимать участие ВПИ (Волжский 
политехнический институт), КТИ (Камышинский технический институт) и 
ИАИС (институт архитектуры инженерного строительства), которые являются 
филиалами ВУЗа. 
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Развитие умственных способностей выпускника направления «Технология 
транспортных процессов» помогает сформировать эффективное 
функционирование транспортных социально – технических систем, что 
положительно влияет на формирование здоровой социальной среды общества и  
позволяет обеспечивать комфортную жизнь в нашем государстве. 
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IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF TRANSPORTATION 
BY ROAD TRANSPORT OF PACKING MATERIALS 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 
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Аннотация. В статье рассмотрен прогноз российского рынка термоусадочных 

полимерных пленок. Данный упаковочный материал применяется для сохранности 
перевозимых грузов и для индивидуальной упаковки товаров во время реализации. В статье 
предлагается применение кольцевого маршрута перевозки термоусадочной пленки. 
Рассмотрены вопросы по повышению эффективности перевозки термоусадочной пленки.   

Ключевые слова: Термоусадочная пленка, кольцевой маршрут, производительность 
подвижного состава, технологические схемы, эффективность перевозочного процесса.  

Вступление. 
Актуальность данной работы заключается в широком использовании 

клейких лент и упаковочных материалов на различных этапах производства 
товаров. Во всем мире автомобильные компании используют клейкие ленты и 
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пленки для защиты грузов во время транспортировки, хранения и дальнейшей 
переработки. В настоящее время наиболее прогрессивным перевозочным 
процессом на автомобильном транспорте является перевозка грузов в пакетах 
на поддонах [2]. 

Основной текст. 
Производство упаковочных материалов базируется на основе метода 

экструзии, который представляет собой непрерывный технологический 
процесс, заключающийся в продавливании материала, обладающего высокой 
вязкостью в жидком состоянии, через формующий инструмент (головку), с 
целью получения изделия с поперечным сечением нужной формы [4]. 

Пленка, проходя через систему валов и ножей, разрезается и наматывается 
на картонные втулки. Далее в специальной прессовочной камере с валов 
снимаются готовые ролики и надеваются пустые картонные втулки, на которых 
может быть изображен любой рисунок или логотип по желанию потребителя. 
Основными стадиями технологического процесса являются подготовка сырья, 
пластикация полимера, формование рукавной заготовки, раздув заготовки и 
образование рукава (пузыря), его охлаждение и складывание в полотно, 
контроль качества пленки. Подготовительные операции включают сушку 
полимера, окрашивание и смешение гранул.  

Представим схему продвижения материального потока с точки зрения 
логистического подхода (рис. 1).  

 
Рис. 1 Логистическая схема продвижения материального потока 

 
Клейкая лента охватывает все возможные отрасли и применяется 

практически везде. Поэтому существует множество видов клейкой ленты с 
самыми разными свойствами: ширина, длина, прозрачность, липкость и прочее. 

Представим схему существующих видов клейких лент (рис. 2). 
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Рис. 2 Классификация клейких лент и упаковочных материалов 

 
Изготовление клейкой ленты сопряжено с рядом определенных 

трудностей, связанных с производством и нанесением на пленку клеевого 
состава, высоким процентом брака и нестабильностью качества, 
затрудняющего развитие полноценного производства клейкой ленты в России. 

Динамика производства термоусадочных пленок в РФ, начиная с 2012 г. 
имеет отрицательный характер. Общий объем производства 121 тыс. т в 2012 г. 
сократился до 103 тыс. т в 2016 г.  

О потенциале российского рынка клейкой ленты можно судить исходя из 
объема её потребления на душу населения. Потребление клейкой ленты на 
душу населения России в 2010 г. составило около 0,2 кг, что в 3 раза меньше 
чем в США и почти в 4 раза меньше, чем в Западной Европе. Следовательно, с 
развитием российской экономики потребление клейкой ленты в России может 
достичь 2 млн. м2 к 2025 г. 

Наибольший интерес вызывает вопрос организации перевозочного 
процесса. Его эффективность в первую очередь определятся объемом 
выполненных перевозок. Однако вместе с тем, эффективность перевозочного 
процесса характеризует согласованность выполняемых перевозок с 
удовлетворением потребностей обслуживаемых предприятий, стабильностью и 
пропорциональностью функционирования перевозочного комплекса [1,3]. 
Представим технологические схемы поставки упаковочных материалов (рис.3). 

После этапа погрузки (1), завод-производитель, расположенный в г. 
Москва осуществляет помашинные поставки в составе полуприцепов. В 
результате этапа транспортирования (2), полуприцеп разгружает груз на складе 
(3). Представители компании на основе заявок разрабатывают маршруты 
перевозок (4). После этапа погрузки (5) на автомобили-фургоны, учитывая 
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объемы поставок, осуществляется транспортирование (6) по кольцевым 
развозочным маршрутам. Этап разгрузки (7) осуществляется у нескольких 
заказчиков (рис. 3а).  

 
Рис. 3 Технологические схемы поставки упаковочных материалов: 

а) перевозка упаковочных материалов отечественного производства; 
б) перевозка упаковочных материалов импортного производства 

 
Технологическая схема поставки иностранных упаковочных материалов 

строится на основе стандартной технологической схемы поставки упаковочных 
материалов с добавлением этапа транспортирования морским транспортом 
(рис. 3б). 

Как правило, перевозка упаковочных материалов для потребителей на 
автомобильном транспорте осуществляется развозочными маятниковыми 
маршрутами. К примеру, в России, на территории ЮФО для поставки 
упаковочных материалов и клейких лент, применяются два маятниковых 
маршрута: «Волгоград – Невинномысск» и «Волгоград – Нальчик». С точки 
зрения экономической эффективности, вопрос разработки единого кольцевого 
маршрута на базе двух маятниковых является достаточно актуальным, так как 
его внедрение сокращает транспортные затраты. Представим схемы данных 
маршрутов (рис. 4). 

С внедрением кольцевого маршрута, в первую очередь, необходимо 
обратить внимание, что сокращается общее время перевозки по сравнению с 
суммарным временем выполнения перевозок по маятниковым маршрутам (рис. 
4а, б). Отсюда следует изменения графика труда и отдыха водителя. 
Представим расчетные графики труда и отдыха водителя на маятниковых и 
кольцевом маршрутах (рис.5).  

Каждый маршрут характеризуется своими показателями, значения 
которых представлены в следующей таблице (табл.1). 
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Рис. 4 Маршруты перевозки упаковочных материалов: 
а) маятниковый маршрут №1: «Волгоград – Невинномысск»; 

б) маятниковый маршрут №2: « Волгоград – Нальчик»; 
в) кольцевой маршрут: «Волгоград  – Элиста  – Невинномысск  – Нальчик  – 

Волгоград» 
 
За счет выполнения одним автомобилем объема перевозки, который до 

создания кольцевого маршрута выполнялись двумя фургонами, наблюдается 
увеличение чистой прибили от реализации перевозки. Это объясняется в 
первую очередь снижением затрат на горюче-смазочные материалы при 
эксплуатации автомобиля. Чистый доход предприятия от выполнения 
перевозки по кольцевому маршруту, увеличился по сравнению с суммой 
доходов, получаемых от перевозок по первому и второму маршруту, на 
64168,32 руб., что составляет 19,6%. 

Представим пример размещения коробок с грузом в кузове фургона Isuzu 
ELF - 9.5, обеспечивающего 90% использования объема кузова (рис.6). 

Несмотря на то, что коэффициент использования кузова по объему 
составляет 0,9, грузоподъемность автомобиля используется на 75% от 
заявленной номинальной грузоподъемности автомобиля. Представим сводную 
информацию о перевозимом на данном маршруте грузе, разбивая весь 
ассортимент на несколько категорий (табл.2). 

Построим характеристический график производительности автомобиля, 
используя метод анализа – «проб и ошибок» (рис. 7). 

На производительность автомобиля наибольшее влияние оказывает 
изменение коэффициента использования грузоподъемности подвижного 
состава. 

 

 
 

а) 

 
 

б) 

 
 

в) 
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Рис. 5 График труда и отдыха водителя: 

а) маятниковый маршрут №1: « Волгоград – Невинномысск»; 
б) маятниковый маршрут №2: «Волгоград – Нальчик»; 

в) кольцевой маршрут: «Волгоград  – Элиста  – Невинномысск  – Нальчик  – Волгоград» 
Таблица 1  

Сравнительные характеристики маршрутов 
Показатель Маршрут №1 Маршрут №2 Кольцевой 

маршрут 
Количество заказчиков, ед. 7 7 14 
Расстояние ездки, км 1240 1538 1657 
Объем перевозки, т 1,491 3,298 4,788 
Количество коробок с грузом, ед. 138 331 469 
Полная масса груза (брутто), т 1,519 3,385 4,903 
Коэффициент использования площади кузова 0,89 0,89 0,94 
Коэффициент использования объема кузова 0,66 0,7 0,9 
Коэффициент использования грузоподъемности 0,66 0,7 0,75 
Коэффициент использования пробега 0,5 0,5 0,7 
Расчетное время ездки, ч 53:08:54 67:33:08 82:21:24 
Доход от реализации перевозки, руб. 192406 312225,6 504631,6 
Расходы на перевозку, руб. 117613,32 122978,1 176423,1 
Прибыль предприятия от перевозки, руб. 74792,68 189247,5 328208,5 

 

 
Рис. 6 Размещение груза в кузове Isuzu ELF - 9.5 

а) - вид сбоку; б) - вид сверху. 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            62 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 15, Vol.2 

Таблица 2  
Объем поставки по категориям товаров 

№  
 Наименование товара Объем 

поставки, т 

Доля 
От суммарного 

объема поставки, 
% 

По категории, 
% 

1 Стретч-плёнки  1,719 35,9 35,9 

2 Клейкие ленты упаковочные 
(универсальные)  1,141 23,8 23,8 

3 Клейкие ленты упаковочные 
(производственные)  1,103 23,0 23,0 

4 Строительные ленты  0,351 7,3 7,3 

5 Армированные клейкие ленты  0,153 3,2 
5,6 

Двухсторонние клейкие ленты  0,117 2,4 

6 

Алюминиевые клейкие ленты  0,058 1,2 

4,3 

Сезонные товары 0,057 1,2 
Малярные клейкие ленты  0,054 1,1 
Металлизированные клейкие ленты  0,013 0,3 
Клейкие ленты упаковочные 
(цветные)  0,012 0,3 

Изолента  0,012 0,3 
Пищевые пленки  0 0,0 
Стягивающие ленты 0 0,0 

Итого: 4,789 100,0 100,0 
 
По прогнозу развития российского рынка термоусадочных пленок в 

ближайшее время важным фактором, который будет влиять как на всю 
российскую экономику, так и на упаковочную отрасль, является ужесточение 
международных санкций в отношении России (импортозамещение). 

Ожидается, что в 2018–2019 гг., в основных отраслях, потребляющих 
термоусадочную пленку, увеличение объемов рынка на составит 1÷3%. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены вопросы анализа объемов производства упаковочных 

материалов, а также вопрос их перевозки автомобильным транспортом по 
территории ЮФО. На основе маятниковых маршрутов был предложен 
кольцевой маршрут перевозки упаковочных материалов автомобильным 
транспортом с лучшими показателями функционирования подвижного состава. 
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Рис. 7 Характеристический график производительности автомобиля 
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Анотація. В роботі проведено аналіз закордонного досвіду управління процесом 

пішохідного руху в транспортно-пересадочних вузлах (ТПВ). Виявлено, що використання 
імітаційного моделювання пішохідного руху пасажирів дозволить розробити раціональні 
схеми пересування територією ТПВ з урахуванням безпеки пасажирів під час здійснення 
пересадки з одного виду транспорту на інший (з супутнім задоволенням додаткових потреб) 
та проектних особливостей конкретного пасажирського вокзального комплексу, на базі 
якого планується створення ТПВ. 

Ключові слова: пасажирські перевезення, високошвидкісний рух, транспортно-
пересадочний вузол, пасажиропотоки, імітаційне моделювання. 

Вступ. 
Розвинена залізнична інфраструктура – одна з небагатьох переваг, якими 

володіє Україна. Згідно зі звітом про глобальну конкурентоспроможність (The 
Global Competitiveness Report 2013-2014), за критерієм оцінки залізничної 
інфраструктури наша країна займає 25-те місце у світі, випереджаючи сусідні 
Росію (31-ше) і Польщу (70-те) [1]. У зазначених умовах принципово новими 
вимогами до якості транспортного обслуговування є в першу чергу підвищення 
швидкості і комфорту доставки пасажирів. У той же час внаслідок жорсткої 
конкуренції з боку інших видів транспорту (особливо авіаційного) радикальним 
і ефективним заходом з прискорення перевезення пасажирів у внутрішньому та 
міжнародному сполученнях є вдосконалення мережі швидкісних (у перспективі 
високошвидкісних) залізничних магістралей із з’єднанням їх з європейськими 
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залізницями і країн СНД [2]. Незважаючи на вдосконалення процесів 
проектування і експлуатації транспортних систем пасажирського транспорту 
великих міст, тривалість переміщення пасажира з початкового пункту до 
кінцевого в них залишається значною і коливається залежно від розмірів міста в 
межах 35-90 хвилин. Час перебування пасажира в транспортно-пересадочних 
вузлах (ТПВ) становить приблизно чверть загального часу переміщення. Великі 
ТПВ характеризуються значною нерівномірністю пасажиропотоків за 
періодами доби. Найбільший потік спостерігається в ранкові та вечірні години 
пік. Пояснюється це тим, що обсяги максимальних добових пасажиропотоків 
утворюються саме в цей період і зазвичай їх частка складає до 50 % добового 
потоку пасажирів ТПВ. 

Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду формування та розвитку ТПВ 
виділив основні тенденції, пов'язані з формуванням комплексних ТПВ, у яких 
взаємодіють швидкісний залізничний, автомобільний і внутрішні види 
транспорту. Крім того, встановлено необхідність концентрації та оптимізації 
кількості ТПВ в містах з метою раціоналізації використовуваних міських 
територій і зменшення кількості пересадок пасажирів [3]. 

Основний текст. 
ТПВ являє собою сукупність пасажирських систем різних видів 

транспорту, функціонування яких пов'язано з кореспонденціями 
пасажиропотоків між окремими його елементами. Ефективність 
функціонування ТПВ в цілому, багато в чому залежить від ефективності 
організації транспортних процесів взаємодії в ньому окремих елементів. 

При розробці ефективної технології та організації діяльності ТПВ можуть 
становити інтерес дані про різні їх функціональні складові, але найбільш 
важливими є комфорт і безпека пасажирів. 

Важливою складовою високого рівня сервісу є формування раціональної 
структури на ТПВ з виділенням відповідних зон за видами послуг, що 
надаються пасажирам та відвідувачам. Для діючих та реконструйованих 
сучасних ТПВ частка комерційної зони від загальної площі в середньому 
складає 31 %, близько 29 % займають паркінги і тільки 17 % – пішохідні 
комунікації. Досвід експлуатації ТПВ показує необхідність зниження частки 
комерційних площ за рахунок переваги пішохідних і транспортних зон, а також 
створення сервіс-центрів, які забезпечать концентроване виконання сервісних 
функцій. 

Складність структури ТПВ визначається числом об'єктів (елементів) 
інфраструктури, що входять до його складу (залізничні вокзальні комплекси, 
станції метрополітену, морські та річкові вокзали, аеропорти, зупинки міського 
пасажирського транспорту тощо), потужністю обслуговування транспортних 
потоків і пішохідних пасажиропотоків, розгалуженістю технологічних зв'язків 
між окремими його об'єктами (елементами) і ступенем їх взаємодії; умовами їх 
експлуатації і т.д. [4]. 

Система ТПВ має основні властивості складних систем: цілісність та 
розчленованість; наявність зв’язків; наявність організації; інтегративні якості 
тощо. 
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Отже, ТПВ – це складна система, що складається з дискретної безлічі 
елементів (пасажирів), що переміщаються в дискретному просторі в дискретні 
моменти часу, і при цьому кожен елемент (пасажир) може автономно, 
незалежно від інших приймати рішення про те, що необхідно зробити на 
наступному кроці, виходячи з аналізу своєї власної поведінки або стану всього 
середовища (ТПВ) в цілому на даному етапі [5]. 

В [6] запропоновано розглянути такі типи систем обслуговування, що 
складаються з декількох паралельно функціонуючих сервісних об'єктів - 
наприклад, ряду квиткових кас або автоматичних терміналів (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Типи черг до систем обслуговування 

 
Сучасні наукові досягнення у сфері моделювання руху пасажиропотоків 

необхідно застосовувати при формуванні системи орієнтування, що дозволить 
визначити основні напрямки удосконалення технології роботи залізничних 
вокзалів протягом доби та в години «пік» [7]. 

Весь процес моделювання пасажиропотоків в ТПВ передбачає декілька 
етапів (рис. 2). 

Для створення коректної моделі необхідно враховувати такі особливості 
модельованої системи як: 

1. Нерівномірність розподілу навантаження на термінали ТПВ; 
2. Графік прибуття поїздів і метрополітену (залповий розподіл пасажирів в 

часі);  
3. Нерівномірність розподілу пасажирів у складі електропоїздів і 

метрополітену (в вагонах ближче до виходу пасажирів більше); 
4. Відсоткове співвідношення пасажирів, що мають і не мають проїзні 

документи; 
5. Відсоткове співвідношення пасажирів, які купують квитки в касах і 

автоматах; 
6. Облік пільгових категорій громадян, які купують квитки тільки в касах 

при наданні необхідних документів (збільшує час обслуговування в касах). 
Основні вихідні дані, які необхідні для моделювання [8]: 
1. Характеристики складів, вагонів, ескалаторів, платформ і турнікетів; 
2. Розподіл пасажиропотоку за кількістю входів і виходів, квиткових кас, 

автоматам з продажу квитків, а також розподіл пасажирів за складом поїзда і по 
платформі; 

3. Час на обслуговування одного пасажира в касі і автоматі з продажу 
квитків, час проходу через турнікети, час стоянки поїзда на платформі; 
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4. Швидкість руху пасажирів пішки і швидкість руху поїздів уздовж 
платформи. 

Формулювання проблеми 
цілей імітаційного 

моделювання

Складання концептуальної 
моделі

Формалізація імітаційної 
моделі

Випробування та дослідження 
імітаційної моделі

Підготовка вихідних 
даних

Планування та проведення 
спрямованого 

обчислювального 
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Інтерпретація результатів 
моделювання

Змістовний опис

Концептуальна 
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Формалізований 
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експерименту
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проведенння

Прийняття рішення

 
Рис.2. Модель системи ТПВ 

 
Для збору інформації на вокзалах використовуються системи відео 

нагляду, дані автоматизованої системи керування пасажирськими 
перевезеннями (АСК ПП УЗ), система СПЕКА та інформація з турнікетних 
терміналів. Формування управляючих дій вимагає обов’язкової обробки даних і 
проведення аналізу можливих і бажаних маршрутів прямування потоків 
пасажирів. Сучасним напрямком вирішення завдання аналізу функціонально-
просторової організації пасажиропотоків з урахуванням мінімізації часу 
знаходження на вокзалі є використання математичного моделювання руху 
потоків пасажирів. 

Спеціалісти виділяють такі поширені помилки при розробці транспортних 
терміналів без моделювання як: 

1. Розміщення радіусних дверей на одночасний вхід до ТПВ та вихід на 
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вулицю; 
2. Напрямок руху ескалаторів не збігається з основним напрямком руху 

пасажиропотоку; 
3. Установка двонаправлених турнікетів при високих зустрічних потоках; 
4. Змішування зустрічних потоків в терміналі; 
5. Незручне для пасажирів розміщення термінальної частини в складі ТПВ 

(2-3 поверх); 
6. Поділ сервісів по різних приміщеннях; 
7. Нераціональне розміщення сервісів всередині одного приміщення; 
8. Не дотримуються вимоги за середнім часом пересадки. 
Алгоритм пересування пасажирів на вхід і вихід в зоні розташування ТПВ 

(рис.3). 
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Рис.3. Алгоритм пересування пасажирів на вхід і вихід в системі ТПВ 
 

Для моделювання пасажиропотоків в системі ТПВ запропоновано 
використовувати транспортну модель, яка розроблена д.т.н., професором 
В.В. Доєніним і побудована на логіко-різницевих підходах [9]. Всі пішоходи і 
системи обслуговування представлені інтелектуальними комп'ютерними 
агентами. Під інтелектуальним комп’ютерним агентом розуміється деяка 
програмна сутність, що володіє активністю, автономною поведінкою, готова 
приймати рішення відповідно до деякого набором правил, взаємодіяти з 
середою та іншими агентами, а також самостійно змінюватися. Набір суб'єктів 
подібного типу становить мультиагентну систему [10]. 

Імітаційне моделювання, основане на агентному підході, дозволяє 
дослідити поведінку децентралізованих агентів і то, як воно визначає поведінки 
всієї системи в цілому, а також оцінювати самоорганізацію окремих агентів. 

Агенти, що моделюють транспортні об'єкти, реалізують логіку поведінки, 
яка спирається на положення абстрактної теорії транспортних процесів і систем 
[11, 12, 13]. Відповідно до цієї теорії, вся просторова область моделювання 
поділена на прямокутні комірки розміром 50х50 см, а процес пересування 
об'єктів управляється формалізованими транспортними операторами. 
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Відповідно до цієї моделі для формалізованого опису пасажиропотоків 
ТПВ увесь його простір можна розбити на зони стрічки. Розбивка простору 
ТПВ на зони представлено на рис. 4. 

S B B B ... B B ... B B B BSH H

q0

 
Рис.4. Розбивка простору ТПВ на зони 

 
У кожній зоні стрічки може бути записаний тільки один символ з алфавіту 

Y , містить наступні змінні (1) 
{ }pmlkji NRVHBSY ,,,,,= ,                                 (1) 

де iS  - адреси пунктів ТПВ; 
jB  - незайнятість зони будь-яким об’єктом; 
kH  - зони, в яких здійснюється управління можливістю подальшого 

слідування  об’єкту; 
lV  - транспортні об’єкти (пасажири ТПВ); 

mR  - місця можливої зміни маршруту руху пасажира та вибору 
подальшого напрямку; 

pN  - перепони на шляху прямування. 
Сам транспортний процес представляється набором послідовних 

дислокацій - станів і положень об'єктів на кожному такті алгоритму моделі. 
Методика пошуку маршруту. Для пошуку маршруту пішоходами в 

насиченому перешкодами середовищі моделювання використовується метод 
статичних полів потенціалів. Суть методу полягає в присвоєнні значень 
дистанції з урахуванням обходу перешкод в кожній комірці дискретного 
простору до часто використовуваних точок призначення переміщення 
пішоходів (наприклад, квиткових кас), у відповідних яким комірках значення 
дистанції дорівнює нулю. При переміщені по розміченому полю потенціалів 
об'єкт оцінює ці значення у всіх доступних для переміщення комірках сусідства 
і виконує рух по напрямку до комірки з найменшим значенням дистанції до 
мети. Якщо найбільш краща комірка зайнята іншим об'єктом, то пішохід 
переходить в іншу клітинку з сусідства, де значення дистанції до мети менше, 
ніж це значення в поточне місцезнаходження. Якщо ж всі комірки, які можуть 
бути обрані в якості мети руху, зайняті, неминучим стає очікування їх 
вивільнення [13]. 

Події, які виникають в подібній моделі і реакції транспортного оператора 
jq , описують виразом (2) 

k

l

j

l

q
VBST

q
V

,                                                    (2) 
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в якому перша трійка символів характеризує подію, що складається в 
транспортному процесі, а друга: одну з можливих реакцій транспортного 
оператора. 

Для розгляду всіх можливих типів логічних операцій використовувалося 

безліч D , що характеризує реакції транспортного оператора jq  (3) 

{ })(,,,,, kSRLREXRESTD = ,                               (3) 
де ST  - команда на переміщення на один крок по ходу руху; 
RE  - команда зміни напрямку руху; 
EX - команда очікування або зупинки; 

LR,  - команда на зміну напрямку руху направо або наліво; 
)( kSR  - команда на виконання одного кроку від зони R  до зони kS . 
Модель може містити кілька полів потенціалів, кожне з яких веде до своєї 

мети - квиткових кас, виходу в місто або на платформи. В цьому випадку при 
необхідності послідовного відвідування декількох цілей для транспортного 
об'єкта генерується список індексів полів потенціалів, щоб забезпечити потребу 
їх обійти. При досягненні точки призначення одного поля (наприклад, 
квиткової каси) об'єкт переходить на наступне поле (яке веде, припустимо, до 
виходу на платформу) і продовжує рух. У точці призначення останнього поля 
об'єкт видаляється з контексту моделі [6]. 

В якості системи моделювання пасажиропотоків запропоновано 
використовувати пакет імітаційного моделювання AnyLogic 7 University 
(освітня версія). Фрагмент імітаційного моделювання наведено на рис.5. 

.
Рис. 5. Імітаційна модель оцінки часу руху пасажира 

 
Висновки. 
Для остаточного вибору внутрішніх параметрів ТПВ проектні рішення за 

новим та тих, які підлягають реконструкції ТПВ, а також передпроектні 
рішення на рівні перебору ескізних варіантів планувальних рішень внутрішніх 
приміщень ТПВ і прилеглих територій повинні проходити експертизу через 
інтелектуальну систему моделювання перспективних пасажиропотоків для 
отримання найбільш раціональних планувальних рішень, що забезпечують 
також необхідний рівень безпеки. В якості системи моделювання 
пасажиропотоків запропоновано використовувати пакет імітаційного 
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моделювання AnyLogic 7 University (освітня версія). 
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Abstract 
The paper analyzes the foreign experience of managing the process of pedestrian traffic in 

transport hubs. It was revealed that the use of simulation of passenger pedestrian traffic will allow 
the development of rational schemes for the movement of transport hubs taking into account the 
safety of passengers during the transfer of one type of transport to another (with the accompanying 
satisfaction of additional needs) and design features of a particular passenger station complex, on 
the basis of which it is planned to create transport hub. For modeling of passenger traffic in the 
system of solid waste, it is suggested to use a transport model, which is based on logical-difference 
approaches. All pedestrians and service systems are represented by intelligent computer agents. 
Agents that simulate transport objects implement the logic of behavior, which relies on the position 
of the abstract theory of transport processes and systems. In accordance with this theory, the entire 
spatial modeling area is divided into rectangular cells, and the process of moving objects is 
controlled by formalized transport operators.For the final choice of the internal parameters of the 
transport hub design decisions for new and those to be reconstructed, as well as pre-design 
solutions at the level of perceiving sketch variants of planning solutions for the interior of transport 
hubs and adjacent territories should undergo an examination through the intelligent modeling 
system of promising passenger traffic to obtain the most rational planning solutions that also 
provide the required level of security. 

Key words: passenger transportation, high-speed traffic, transport hub, passenger traffic, 
simulation. 
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Аннотация. В данной работе был произведен статистический анализ 

динамики объемов производства прокатных цехов одного из крупнейших 
металлургических предприятий Украины.  

Исследована проблема подачи подвижного состава под погрузку готовой 
продукции, для отправки на внешнюю сеть, при существующих условиях на 
данном предприятии. Для совершенствования системы логистического 
планирования и управления порожними вагонопотоками на внутризаводских 
перевозках, предлагаются пути решения возникающей проблемы распределения 
порожних вагонов по фронтам погрузки, с помощью линейного 
программирования в виде многопродуктовой транспортной задачи. 

Ключевые слова: порожние вагонопотоки, грузопотоки, объем 
производства, прокатные цеха, организация, линейное программирование, 
многопродуктовая транспортная задача. 

Вступление. 
В условиях ограничения экономических возможностей предприятий на 

всех этапах производственного процесса и во всех структурах промышленного 
железнодорожного транспорта необходимо особое внимание уделять 
проведению исследований, направленных на совершенствование организации и 
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в работе Козлова П.А. [3] рассматривается некоторая упрощенная модель 
транспорта, в которой решается основная задача связи поставщика с 
потребителем через транспортные материальные потоки, используя 
перевозочные средства.  

Значимость транспорта в наибольшей степени проявляется на 
металлургических  предприятиях. В процессе производства на этих 
предприятиях происходит перемещение большого объема сырья, топлива, 
полуфабрикатов и готовой продукции между цехами и складами предприятия, а 
также обеспечивается транспортная связь с другими предприятиями. 

Основным фактором конкурентоспособности металлургической 
продукции на мировом рынке в сложившихся условиях, является снижение ее 
себестоимости, достигнуть которого можно путем приведения к минимуму 
суммарных производственных затрат и транспортных расходов.  

 
Рис. 1.  Структурная схема многоуровневого процесса оборота вагонов на 

предприятии 
 
На предприятии в системе планирования и управления вагонопотоками 

кроме транспортного цеха задействованы отделы сырья и сбыта, 
производственный отдел и цеха приема сырья и отгрузки готовой продукции 
[4]. Исходным документом, на основе которого планируется производственный 
и транспортный процесс – это договор на поставку металлопродукции. После 
расчета потребности в сырье и разработки плана поставок имеется прогноз 
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поступления вагонов с сырьем. Исходя из программы выпуска готовой 
продукции, разрабатывается план отгрузки и график подачи вагонов под 
погрузку. Нарушение стабильности работы прокатного передела  существенно 
сказывается на ритмичности перевозок и крайне неблагоприятно отражается на 
процессе переработки внешнего вагонопотока, приводит к росту 
продолжительности нахождения (оборота) на предприятиях вагонов внешнего 
парка и платы за их пользование.  

Совершенствование системы взаимодействия производства и транспорта 
является одним из главных резервов снижения себестоимости продукции. 
Основная идея организации перевозочного процесса состоит в разработке такой 
системы «транспорт-производство», которая позволила бы перемещать грузы 
через цепочки из технологических операций настолько эффективно, насколько 
это возможно. В результате взаимодействия транспорта предприятия и 
производства в единую слаженную систему, учета потребностей обеих 
подсистем возможно возникновение нового качества системы от более 
рационального соединения элементов.  

Таким образом, на данном этапе возникает весьма важный вопрос оценки 
влияния динамики производства металлургических предприятий на процесс 
переработки внешнего и местного вагонопотока с целью обеспечения 
эффективного взаимодействия производства и транспорта [5]. 

Для исследований был принят один из крупных металлургических 
комбинатов Украины, транспортное обслуживание, которого является весьма 
сложным ввиду наличия двух станций примыкания и крупной грузовой 
станции. 

Был произведен статистический анализ объемов производства прокатных 
цехов: ЦХП и ЛПЦ-1700, прибытия подвижного состав с внешней сети, 
отправления на внешнюю сеть и технологические перевозки предприятия [6]. 
Динамика потребности вагонов на одном из грузовых фронтов предприятия 
представлена в виде графика (рис. 2). На графике представлена сменная 
потребность порожних вагонов подаваемых под погрузку металлопроката. 
Потребность имеет нелинейный характер. 
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Рис. 2 . Сменная потребность вагонов для погрузки металлопроката в 

листопрокатном цехе 
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Вагоны под погрузку продукции на металлургическом предприятии 
поступают, как правило, после разгрузки поступающего сырья, а недостающее 
количество порожних вагонов заказывается с внешней сети. Заявки 
железнодорожному цеху (управлению) на порожние вагоны подаются 
производственными цехами за сутки до начала смены погрузки. Возникающая 
проблема распределения порожних вагонов по фронтам  погрузки может 
решаться при помощи линейного программирования в виде многопродуктовой 
транспортной задачи [7]. 

Если имеется m фронтов погрузки готовой продукции и n станций 
поставляющих порожние вагоны, то Xijk (t) - количество вагонов k-го типа, 
которые планируются к отправке со станции i (i = 1…n) на грузовой фронт j (j = 
1…m) в момент времени t , определяется из соотношений (3): 
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где: bjk(t) – потребность вагонов k-го типа на j-м фронте погрузки в момент 
времени  t, 

aik(t)  – количество вагонов k-го типа на i-й станции в момент времени t, 
Pik(t) – прогноз количества порожних вагонов k-го типа, прибывающих на 

станцию i между моментами времени t-1 и t. 
Наилучший вариант распределения вагонов тот, при котором суммарные 

затраты на использование вагонов будут наименьшими.  
Выводы. 
В данной работе рассмотрена проблема своевременного формирования  

подвижного состава подаваемого под погрузку готовой продукции 
металлургического комбината на внешнюю сеть. Выявлены неравномерности 
колебания поступающего и  отправляемого вагонопотока. В настоящее время 
эта проблема изучена не полностью, что в свою очередь влечет за собой 
значительные простои и увеличение себестоимости выпускаемой продукции. 

Несогласованность ритмов работы производства и транспорта оказывает 
значительное влияние на величину резервируемого парка вагонов. Следствием 
этого является увеличение времени оборота вагонов по комбинату. Любое 
управление не будет эффективным без учета взаимодействия транспорта и 
производства. 

В данной работе предложено совершенствование логистического 
планирования и управления порожними вагонопотоками на внутризаводских 
перевозках для решение проблемы распределения порожних вагонов по 
фронтам погрузки при помощи линейного программирования в виде модели 
многопродуктовой транспортной задачи.  
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Abstract 
The article deals with statistical analysis of dynamics of production volumes of rolling shops 

at one of the biggest Ukrainian metallurgical enterprises. 
Organization of transportation process impacts the main production parameters. The terms of 

transport subsystems operation are getting complicated due to increase in irregularities of 
quantitative and time parameters of external and internal freight traffic. 

Reserves are making it possible to coordinate asynchronous rhythms of volumes of 
transportation in terms of irregularities and failures in operation of particular elements.   

The statistical analysis of production volumes at rolling shops, empty rolling stock arrival 
from the external railway net, dispatches to the external railway net as well as internal 
transportations, has been made. 

Keywords: empty rolling stock traffic, freight traffic, production volume, rolling shops, 
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