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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 116-005 
УДК 662.767.3 

Полищук А.В., Полищук В.Н. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСПЫЛИТЕЛЯ НА 

ЩЕЛОЧНОСТЬ БИОДИЗЕЛЯ ПРИ ЕГО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ  
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

Киев, Героев Обороны, 12, 03041 
Polishchuk A.V., Polishchuk V.N. 

SPRAY PARAMETERS DETERMINE THE EFFECT ON ALKALINE 
BIODIESEL WHEN NEUTRALIZED 

National university of life and environmental sciences of Ukraine 
Heroyiv Oborony st., 15, Kyiv, Ukraine 

 
Аннотация: Известно, что при производстве биодизеля используется 

щелочной гомогенный катализатор, который полностью остается в 
произведенном продукте и вызывает коррозию деталей двигателя. Для его 
извлечения биодизель нейтрализуют до щелочности ниже 5 мг/кг в 
соответствии со стандартом DIN 51606, в том числе путем разбрызгивания 
водного раствора лимонной кислоты через распылители. Целью исследований 
является установление влияния параметров распылителя на щелочность 
биодизеля при его нейтрализации. Приведены результаты экспериментальных 
исследований влияния параметров распылителя на щелочность биодизеля при 
его нейтрализации. Определена зависимость щелочности биодизеля от 
давления в системе. 

Ключевые слова: биодизель, давление, нейтрализация, распылитель, 
давление, лимонная кислота 

Abstract: It is known that in the production of biodiesel using homogeneous 
alkaline catalyst, which remains fully manufactured product and cause corrosion of 
engine parts. To extract it biodiesel neutralized to alkalinity of less than 5 mg/kg 
according to DIN 51606, including by spraying an aqueous citric acid solution 
through the nozzles. The study aims to establish the influence of the parameters of the 
spray gun to the alkalinity of biodiesel in its neutralization. The results of 
experimental studies of the influence of parameters on the spray gun when the 
alkalinity of biodiesel neutralization. The dependence of the alkalinity of biodiesel on 
the pressure in the system. 

Keywords: biodiesel, pressure, neutralization, spray pressure, citric acid 
Введение. При производстве биодизеля по традиционной технологии для 

ускорения реакции метанолиза обязательно применяется катализатор (главным 
образом, щелочной гомогенный), который, однако, сам не вступает в реакцию, 
а только ее ускоряет. Поэтому в изготовленном биодизеле он остается 
полностью, вызывая коррозию двигателя.  

Обзор литературы. Одним из способов удаления катализатора с 
биодизеля является его нейтрализация органической кислотой с последующим 
удалением образованных солей. В работе [1] установлены оптимальные объемы 
1% водного раствора лимонной кислоты для нейтрализации дизельного 
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биотоплива до щелочности ниже 5 мг/кг в соответствии с DIN 51606 [2], 
которые при рН биодизеля 9,45 составляют 4,5-6 мл на 100 мл метилового 
эфира, при рН=8,32 − 4-5 мл на 100 мл метилового эфира. 

Нейтрализацию биодизеля раствором лимонной кислоты можно проводить 
несколькими способами: добавлением водного раствора лимонной кислоты 
биодизель с последующим их перемешиванием, распылением водного раствора 
лимонной кислоты над слоем биодизеля и комбинацией этих способов. 

В работе [3] проводились исследования влияния частоты вращения вала 
мешалки на щелочность биодизеля при его нейтрализации водным раствором 
лимонной кислоты. Установлено, что при температуре нейтрализации 40°С, 
оптимальная частота вращения вала мешалки, при которой щелочность 
биодизеля опускается ниже 5 мг/кг, составляет 350 об/мин. 

Однако влияние эффективности нейтрализации при распылении водного 
раствора лимонной кислоты над слоем биодизеля не определялось.  

Поэтому целью наших исследований является установление влияния 
параметров распылителя на щелочность биодизеля при его нейтрализации. 

Результаты исследований. Метиловый эфир для исследования 
производился с масла рыжика по методике, приведенной в [3]. Определение 
эффективности нейтрализации биодизеля при распылении водного раствора 
лимонной кислоты над слоем метилового эфира проводилось на 
экспериментальной установке, которая состояла из гидравлического насоса, 
сконструированного из бака садового опрыскивателя, компрессора "Атлант" 
для поддержания заданного давления, и распылителя "Disс аnd Соrе ", 
установленного в корпусе с отсекателем (рис. 1). Давление жидкости 
контролировалось манометром (рис. 2). 

 

                
Рис. 1. Экспериментальная 

установка для установления 
эффективности нейтрализации 

биодизеля  

Рис. 2. Индикация давления 1% 
водного раствора лимонной 

кислоты при его распылении в 
исследуемый образец биодизеля 

 
Установление эффективности нейтрализации дизельного биотоплива при 

распылении водного раствора лимонной кислоты над слоем метилового эфира 
определялось путем распыления 6 мл водного раствора 1% лимонной кислоты 
на 100 мл биодизеля через центробежный полноконусный распылитель "Disс 
аnd Соrе" фирмы TееJеt в составе корпуса с одной насадкой QJ17560A-NJB, 
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байонетного колпачка СР 26277-1-NY, сердечника-турбулизатора DC-СER, 
керамического диска с отверстием DCER-2 и резинового уплотнителя СР-
18999. 

Исследуемый образец очищенного от метанола биодизеля объемом 300 мл 
наливали в лабораторный стакан емкостью 0,5 л, который закрепляли на 
штатив, и помещали в воду, налитую в жидкостный термостат ТЖ-ТС-01/16. В 
исследуемый образец биодизеля распиливали 18 мл водного раствора 1% 
лимонной кислоты с помощью распылителя, закрепленного на том же штативе. 
При заданном давлении в течение фиксированного времени проводится 
распыление 1% лимонной кислоты в исследуемый образец биодизеля (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распыление 1% лимонной кислоты в исследуемый образец 
биодизеля для определения влияния параметров распылителя на 

щелочность биодизеля 
 

Время распыления определялось экспериментально путем измерения 
объема распыления жидкости, которая собиралась в лабораторном стакане (рис. 
4, а), в течение определенного времени, что фиксировался с помощью 
секундомера "Агат" (рис. 4, б). 

 
                              а)                                                      б) 

        
Рис. 4. Экспериментальное определение времени распыления водного 

раствора 1% лимонной кислоты: а – распыление раствора в лабораторный 
стакан; б – фиксация времени распыления 

 
Время распыления составляет 1,5 с при давлении 0,25 ат, 2 с при давлении 

0,2 ат, 2,5 с при давлении 0,15 ат и 3 с при давлении 0,1 ат. 
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ЦИТ: 116-011 
УДК 628.49 

Ковшов С.В., Никулин А.Н. 
К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ КАК 

ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

Санкт-Петербург, 21-я линия В.О. 2, 192012  
Kovshov S.V., Nikulin A.N. 

TO THE PROBLEM OF APPLICATION OF SOLID COMBUSTIBLE 
WASTE AS А SECONDARY ENERGY RESOURCES 

National Mineral Resources University (Mining University),  
St.-Petersburg, 21-th line 2, 192012 

 
Аннотация. В работе рассматривается проблема рационального 

использования твердых горючих органических отходов. Приводятся 
классификации таких отходов по качественным характеристикам, 
перспективности использования, объемам образования и экологической 
безопасности, что позволит системно рассматривать их как вторичные 
энергетические ресурсы.  

Ключевые слова: переработка, энергетика, органические отходы, 
тепловая энергия, вторичные ресурсы, формование, экструдерная машина.  

Abstract. The paper addresses the problem of efficient use of solid combustible 
organic waste. The classification of such wastes in terms of quality, are promising, 
the volume of education and environmental safety, which will systematically consider 
them as secondary energy resources. 

Key words: processing, energy, organic waste, thermal energy, secondary 
resources, molding, extruder machine. 

Вступление.  
До настоящего времени самым распространенным методом размещения 

отходов остается захоронение неотсортированных отходов на полигонах и 
свалках, что ведет к безвозвратной потере до 90% полезной продукции, 
имеющей реальный спрос на рынке вторичного сырья. Ведь, по большому 
счету, отходов, как таковых в природе не существует. Существуют вторичные 
ресурсы, которые человек еще не научился включать в общий природный 
круговорот вещества и энергии и использовать себе во благо. Содержание 
ценных компонентов в отходах нередко близко к содержанию их в добываемом 
сырье. К примеру, при захоронении утильных фракций на полигонах твердых 
бытовых отходов (ТБО) ежегодно безвозвратно теряется 9 млн. тонн 
макулатуры, 1,5 млн тонн черных и цветных металлов, 2 млн тонн полимерных 
материалов, 20 млн тонн пищевых отходов, 0,5 млн тонн стекла [1].  

Обзор литературы. 
Различным аспектам анализа негативного воздействия отходов на 

окружающую природную среду и мероприятиям по его минимизации 
посвящены труды многих зарубежных и российских: М. Подхайски, Т. 
Оссефорта, Н.Ф. Реймерса, М.А. Пашкевич, В.А. Рогалева, В.М. Смирнова, С.Г. 
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Струмилина, Ю.В. Шувалова и др. Однако, к сожалению, в трудах этих ученых 
не рассматривается весь спектр методов и технологий утилизации отходов. 

Входные данные и методы.  
На сегодняшний день в отвалах и хранилищах на территории Российской 

Федерации скопилось приблизительно 80 млрд т отходов различных видов. На 
органические отходы приходится около 2 млрд тонн, при этом занято свыше 2 
млн га полезных площадей, а по прогнозам экспертов, в ближайшие годы объём 
органических отходов в Российской Федерации буде только расти [1]. 

В упрощенном виде все методы утилизации органических отходов можно 
разделить на 4 направления [2]:  

- захоронение (в России на его долю приходится 96%); 
- сжигание (2%); 
- повторное использование (1%); 
- переработка с получением нового полезного вещества (1 %). 
На практике захоронение отходов производства и потребления в 

большинстве случаев не соответствует требованиям санитарных норм и правил, 
предъявляемых к полигонам по размещению отходов. В итоге воздействие мест 
накопления и захоронения отходов на окружающую среду часто превышает 
установленные ПДК, нередко в десятки и сотни раз. При этом накопление 
отходов на свалках города служит реальным источником как 
эпидемиологической, так и экологической опасности для человека.  

В этих условиях все большую роль стали приобретать различные 
направления повторного использования отходов, позволяющие рассматривать 
их как вторичные ресурсы. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Первичные отходы могут являться кондиционными, содержащими 

основной добываемый компонент (уголь, сланец, торф, древесину) в смеси с 
другими (порода, почва и др.), либо некондиционными, содержащими 
углеродсодержащие вещества, но не используемые основным потребителем 
(продукты переработки угля, сланца, торфа, леса или попутно добываемые – 
кора, сучья, листья и т.д.). Они могут различаться по размеру - пыль, штыб 
(опилки), шламы, гранулы, куски (кора) и блоки (кора, ветви, некондиционная 
древесина). 

Масштабы углеродсодержащих твердых горючих отходов 
промышленности могут достигать 30 и даже 70% от основного объема добычи, 
поставляемого потребителю. Таким образом, в производственном процессе 
образуется энергетический ресурс, на основе которого можно организовать 
изготовление новых видов топлива.  

Проведенные исследования позволили определить четыре показателя 
охарактеризовывающие твердые горючие отходы по отраслям 
промышленности[3]: 

1. По качественным характеристикам 4 категории:  
− высокое (зольность (Ad) < 1 %; содержание серы (Sdt) < 0,1 %; теплота 

сгорания (Qdaf) > 21 МДж; выход летучих компонентов (Mdaf) < 30%) – 
угольная; 
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− среднее (Ad = 1-10 %; Sdt = 0,1-0,5 %; Qdaf = 9-15 МДж; Mdaf = 30-50%) – 
угольная и лесная; 

− низкое (Ad = 10-20 %; Sdt = 0,5-1 %; Qdaf = 15-21 МДж; Mdaf = 50-70%) – 
торфяная; 

− весьма низкое (Ad > 20 %; Sdt > 1 %; Qdaf = 15-21 МДж; Mdaf >70%) – 
сланцевая. 

2. По общим запасам и перспективности использования 4 категории: 
− весьма перспективные (> 10 млн т) – лесная и угольная; 
− перспективные (1- 10 млн т) – лесная и угольная; 
− средней перспективности (0,1- 1 млн т) – торфяная; 
− мало перспективные (<0,1 млн т) – сланцевая. 

3. По удельным выбросам загрязняющих веществ при сжигании 4 
категории: 

− опасные (CO > 40 кг/т у.т.; SOx > 15 кг/т у.т.; NOx > 20 кг/т у.т.) – 
сланцевая; 

− средней опасности (CO = 30-40 кг/т у.т.; SOx = 7-15 кг/т у.т.; NOx = 15 
20 кг/т у.т.) – угольная и лесная; 

− малоопасные (CO = 20-30 кг/т у.т.; SOx = 1-7 кг/т у.т.; NOx = 10-15 кг/т 
у.т.) – торфяная и лесная; 

− неопасные (CO = 10-20 кг/т у.т.; SOx = 0,5-1 кг/т у.т.; NOx = 5-
10 кг/т у.т.). 

4. По ежегодным объёмам образования 4 категории: 
− крупные (>10 тыс. т) – лесная и угольная; 
− средние (1-10 тыс. т) – угольная; 
− малые (0,1-1 тыс. т) – сланцевая; 
− мелкие (0,01-0,1 тыс. т) – торфяная. 

Заключение и выводы. 
Классификация позволяет не только описать крупное добывающее 

предприятие по качественным и количественным характеристикам отходов, но 
и сделать выводы об эффективности внедрения, в том или ином промышленном 
регионе, ресурсосберегающих технологий за счет ценных малоликвидных 
материалов; 
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якістю відповідає діючим стандартам. 
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Introduction. Energy is an essential driving factor to socioeconomic 

development in our present society. Its impact touches all aspect of human 
endeavors’ such as agriculture, health, education, transportation among others. 
Petroleum based fuels are the major fuel source used in transportation sector in most 
of the developing nations. Its combustion generates emissions which are nuisance to 
environment and adversely affect human health. It has been established that these 
emissions are carcinogenic [1]. However, climate change and increase in pump price 
has also redirected research interest to renewable energy resources. The renewed 
interest to the quest for greener fuels sources is a topical issues that gain wide societal 
and political interest especially for its reduced greenhouse emissions, 
biodegradability, sustainability as well its competitive nature to fossil fuels and food 
supply [2, 3].  

Biodiesel is derived from vegetable oil or fat via transesterification reaction. 
According to American Society for Testing and Material (ASTM), biodiesel is 
conceived to be mono alkyl ester of long chain fatty acids derived from a renewable 
lipid feedstock. Their main drawback is price, which is higher than oil-derived 
diesels. The high cost of vegetable oils, which could be up to 75% of the total 
manufacturing cost, has led to the production costs of biodiesel becoming 
approximately 1.5 times higher than that for diesel [4, 5]. Nevertheless, the price of 
waste cooking oils (WCO) is 2–3 times cheaper than virgin vegetable oils. 
Consequently, the total manufacturing cost of biodiesel can be significantly reduced 
[5]. In addition, it is on the record that every year: many millions of tons of waste 
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cooking oil are collected and utilized in a variety of ways throughout the world [6]. 
This oil that nonetheless contains foreign material and heavy chemicals are often 
disposed in manners that contaminate our soil and water. Hence, the proper 
management and utilization of waste cooking oil from the  nation’s thriving fast food 
and restaurant businesses would pave way for a hygienic environment, serves as a 
veritable source of renewable energy and reduce the nation’s over-dependence on 
fossil fuel. In addition, the utilization of waste frying oils diminishes the problems of 
contamination, because the reusing of these waste greases can reduce the burden of 
the government in disposing of the waste, maintaining public sewers, and treating the 
oil wastewater. The fact is, so far, that only a very small percentage of these oils has 
been collected and used for soap production.  

Biodiesel has been produced using various reactors namely; batch continuous 
reactors, microwave irradiation, batch oscillatory, etc. Each of reactors has been 
associated with one problem or the other; while the details are elsewhere discussed in 
[6]. This has reduced domestic production of biodiesel. Limited studies were, 
however, found on blender reactor in transesterification of triglyceride in the 
literature. The authors  used blender, as reactor, in producing biodiesel from palm 
kernel oil. However, there is no work on production of biodiesel from restaurant 
waste cooking oil using blender. This work reports production of WCO biodiesel via 
transesterification of the waste cooking oil with methanol using alkali- catalyst, 
KOH, while the waste cooking biodiesel produced is characterized as alternative 
diesel fuel through ASTM standard tests for basic fuel properties. 

Experimental. Waste cooking oil (WCO) was donated by Mr. Potato, Kiev, 
Ukraine. Methanol (99.8%) used is analytical grade product of Aldrich chemicals 
Germany; while the KOH used was also an analytical grade product of Aldrich 
Chemicals, England. Other major materials used include thermometer, separating 
funnels scales and continuous blender reactor.  

A 1.25 litre wet and dry mill multi-speed blender was modified and the 
continuous blender reactor was a 1.25 litre capacity with an incorporated 500W 
electric heating element. The blender has a clear glass with stainless steel cutting 
blades. The temperature was monitored and controlled with a temperature controller 
of 2ºC accuracy connected together with a T-type thermometer. The blender was 
operated at full power.  

Alkali Catalyzed Transesterification of Restaurant Waste Cooking Oil. The 
method of laboratory scale biodiesel production employed by the authors is adopted 
in this work. 22.0g of methanol was measured and poured into a plastic container 
through a funnel. 1.0g of KOH was carefully added to the plastic container and was 
securely tightly. The container was placed on a shaker for about 5minutes until the 
KOH completely dissolved in methanol, forming potassium methoxide. 100.0 g of 
waste cooking oil pre-heated to 60ºC in an oven and was poured into the blender. The 
prepared potassium methoxide from the plastic container was carefully poured into 
the waste cooking oil. The blender was secured tightly, switched on and the agitation 
was maintained for 60 minutes. The resulting product poured into a separating funnel 
mounted on a clamp stand and was allowed to settle down overnight. It was observed 
that the resulting mixture from the reaction had settled into yellow biodiesel on the 
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top with the black glycerol at the bottom of the separating funnel. The ester was 
washed with water three times. Small amount of acetic acid (2.5ml/l of the oil) was 
used in the first washing. At the end of the process, the ester was heated to 90ºC at 
vacuum to remove any water left from the oil. The final ester became golden yellow. 
The procedure was replicated three times and average biodiesel yield as well as 
glycerol yield was measured. Ester yield results (given as percentages) were related 
to the weight of oil at the start (weight ester/weight of oil).  

Results and Discussions. WCO was subjected to alkaline-catalysed 
transesterification to afford WCOME employing classic reaction conditions reported 
previously [4]. 96.62g WCOME, 22.23g glycerol, with 2.23g losses. These losses are 
obviously some un-reacted alchol, residual catalyst and emulsion removed during the 
washing stage of the production process [3]. 

Density. Density is important parameters for diesel fuel injection system. A 
higher density for biodiesel results in the delivery of a slightly greater mass of fuel 
since fuel equipment operates on a volume metering system. The density of WCOME 
(0.879g/cm3) was within the range of standard DSTU 6081:2009 and EN 14214 
standards. Moreover, the density of WCOME was observed to be in good agreement 
with that of waste cooking biodiesel reported by other researchers [4] - [6].  

Kinematic Viscosity. Kinematic viscosity is a measure of fluid resistance to 
flow. It is the primary reason why biodiesel is used as an alternative fuel instead of 
neat vegetable oils and animal fats ultimately lead to operational problems such as 
engine deposits when used directly as fuels. The kinematic viscosity of WCOME 
measured at 40ºC was 4.72mm2/s and found to be in conformity with the biodiesel 
standards; DSTU 6081:2009  and EN 14214.  

Flash Point. Flash point is the lowest temperature at which fuel emits enough 
vapour to ignite. Biodiesel has a high flash point usually more than 100oC, while 
conventional diesel fuel has a flash point of 77oC [7]. The biodiesel produced from 
WCOME has a flash point of 139ºC and this satisfies the minimum requirement of  
both standards as provided.  

Heating Value. Higher heating value (HHV) is a measure of the energy 
produced when the fuel is burnt completely, which also determines the suitability of 
biodiesel as an alternative to diesel fuels. The HHV of WCOME produced was 41.25 
MJ kg-1. The heating value is not specified in the biodiesel standards DSTU 
6081:2009 and  EN 14214 but is prescribed in EN 14213 (biodiesel for heating 
purpose) with a minimum of 35 MJ/kg.  

Acid Value. The AV is a simplistic method for monitoring fuel quality. The AV 
of the WCO biodiesel was 0.459 mg KOH/g. This result satisfied the maximum AV 
of 0.50 mg KOH/g set in DSTU 6081:2009.  

Conclusion. 
From the laboratory scale production and characterization of methyl ester of 

WCO (biodiesel) studied, the following conclusions can be drawn:  
A maximum WCO biodiesel yield of 96.6 % was obtained with KOH 

concentration of 1.0 % under typical transesterification reaction conditions of 60º C 
temperature, 60 minutes duration and 22.0 % methanol (by mass of WCO) A 
maximum WCOO biodiesel yield of 96.6 % was obtained with KOH concentration of 
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1.0 % under typical transesterification reaction conditions of 60º C temperature, 60 
minutes duration and 22.0 % methanol (by mass of WCO).  

Laboratory-scale Nigerian restaurant WCO biodiesel gave promising results as 
alternative diesel fuel with fuel properties in good agreement with previous works 
and within limits set by international biodiesel standards.  

Feasibility of domestic production of restaurant waste cooking oil biodiesel 
using blender modified reactor is realistic.  
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Introduction. The original diesel engine to run on vegetable oil was projected 
by Dr. Rudolph Diesel. He used peanut oil to fuel the engine and presented it at the 
World Paris Exhibition of 1900 [1]. The major problem associated with the use of 
pure vegetable oils as fuels for diesel engines is the high-fuel viscosity in 
compression ignition engines [2].  

Considering the fact that the supply of fossil fuels will decrease in future as the 
energy demand will continue to grow rapidly, the search for alternative renewable 
fuels has gained fundamental importance. Also, the environmental concerns 
regarding greenhouse gas emissions and the commitment of the International 
Community to significantly reduce emissions, formalized by the Kyoto Protocol 
adopted in December 1997, triggered the need to find more sustainable alternatives to 
fossil fuels. 

Biodiesel can be used in compression ignition engines as an alternative to diesel 
fuel with almost none modifications of the vehicle engines. It has become more 
attractive due to its potential environmental benefits (e.g. to reduce global warming) 
and since it can be obtained from renewable energy sources, such as vegetable oils 
and animal fats, with other advantages of being biodegradable and non-toxic [1]. In 
fact, currently biodiesel is mainly produced from a wide range of edible vegetable 
oils (e.g. rapeseed, soy, sunflower, or palm oil). However, since these feedstock’s are 
also used in the food market and their prices are expected to increase even more in 
future, biodiesel from these feedstock’s will be less competitive than fossil fuels what 
will be the main hurdle to its commercialization. For this reason, in the last few 
months, most of the Portuguese biodiesel plants had no choice than to stop their 
production. This concern encouraged the use of low-price waste sources for biodiesel 
production, which cannot be used in human food, such as waste animal fats from the 
meat and/or fish processing industries. 

Biodiesel produced from animal fats represent an environmental friendly and 
lower cost alternative. Currently, studies about animal fats esterification and 
transesterification to biodiesel, do not explain all the difficulties inherent to the 
process. Therefore, analytical characterization of different animal fats and resulting 
biodiesel are essential. In this sense, this work aims to assess the viability of using 
three types of waste animal fats (tallow, lard and poultry fat) for biodiesel production 
and to evaluate its quality, by comparison with the limits defined by DSTU 
6081:2009, as well as to evaluate some quality parameters of the waste animal fats, 
such as acid value, iodine value, kinematic viscosity and higher heating value. 

Materials and Methods. Waste animal fats of tallow, lard and poultry fat were 
collected from slaughterhouses and meat processing companies. At the laboratory, 
they were melted and filtered in order to obtain the fat and remove gums, protein 
residues, and suspended particles. 

Then, the following properties of these fats were determined: 
- Acid value determined by volumetric titration according to EN ISO 660 (2002) 

standard; 
- Iodine value determined by volumetric titration and using a Wigs reagent 

according to ISO 3961 (1996) standard; 
- Kinematic viscosity determined at 40°C using a glass capillary viscometer 
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(Cannon- Fenske routine viscometer of series 200) according to the EN ISO 3104 
standard; 

- Higher heating value of the fats determined using an oxygen bomb calorimeter. 
Biodiesel Synthesis. There are several routes to obtain biodiesel from lipidic 

feedstocks. In this work TME, LME and PME were prepared following a standard 
procedure and a methanol to oil molar ratio of 6:1. Thus, for 500g of animal fat 
approximately 150mL of Methanol and 4g of homogeneous alkali-catalyst (KOH) 
were used. The reaction mixture was stirred for about two hours in a thermostatic 
bath at a constant temperature of 60ºC. After this period, the resulting biodiesel was 
separated from glycerol and then washed. The washing was done in a first step with 
50% (v/v) of a weakly acid water solution, prepared with o-phosphoric acid, and then 
with just deionized water until pH around 7. For biodiesel dehydration an anhydrous 
adsorbent was added, the mixture was stirred during 15 minutes and then filtered to 
remove the adsorbent from the final purified biodiesel. 

Biodiesel Characterization. FAME quality parameters and their corresponding 
blends with diesel were tested according to the quality requirements of EN 14214. 
Thus the following parameters were evaluated: 

- Acid value, by volumetric titration according to the standard EN 14104 
(2003); 

- Kinematic viscosity, determined at 40 °C using glass capillary viscometers 
according to the standard ISO 3104 (1994), 

- Density, determined at 15ºC using a hydrometer method according to the 
standard EN ISO 3675 (1998), 

- Flash point, determined using a rapid equilibrium closed cup method 
according to the standard ISO 3679 (2004), 

- Copper corrosion, using a copper strip test according to the standard ISO 
2160 (1998); 

- Water content, by Karl Fischer coulometric titration according to the 
standard NP EN ISO 12937 (2003); 

- Ester and linolenic acid methyl ester contents determined by gas 
chromatography (GC) according to the standard EN 14103 (2003); 

- Iodine value, determined by volumetric titration and using Wijs reagent 
according to the standard EN 14111 (2003); 

- Higher heating value determined following the standard ASTM method: 
Standard test method for heat of combustion of liquid hydrocarbon fuels by 

bomb calorimeter. The chromatographic analysis was performed using a Dani GC 
1000 DPC gas chromatograph [3] equipped with an AT-WAX [4]column (30m, 
0.32mm internal diameter and 0.25μm film thickness). The injector temperature was 
set to 250°C, while the flame ionization detector (FID) temperature was set to 255°C. 
The carrier gas used was N2, with a flow of 2mL/min. Injection was made in a split 
mode, using a split flow rate of 50mL/min (split ratio of 1:25), and the volume 
injected was 1μL. 

Results and Discussion. The acid and iodine values and the higher heating 
values of the three types of animal fats were determined as shown in tab.1. 
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Table 1.  
Characterization of waste animal fats 

Parameter Tallow Lard Poultry fat 
Acid Value (mg (KOH)/g fuel) 1.1 0.63 0.6 
Iodine Value (g/100g) 46 77.9 76.7 
Kinematic Viscosity at 40ºC (mm2/s) 46.37 39.53 42 
Higher Heating Value (MJ/kg) 38.90 39.43 39 

 
An higher acid value is shown for tallow fat, which may indicate a higher degree 

of oxidation and occurrence of hydrolysis reactions [5]. 
Tallow methyl esters (TME), lard methyl esters (LME) and poultry fat methyl 

esters (PME) were characterized according to the several quality requirements 
defined by DSTU 6081:2009 and EN 14214 (2003). Table 2 shows the results of this 
characterization and the respective standard limit value of each quality parameter. 
Also, the several quality parameters evaluated for the three different types of 
biodiesel (TME, LME, and PME) are according to the EN 14214 standard limits, 
except for the acid value of  PME, kinematic viscosity, concentration of group I of 
metals (Na+K), CFPP for TME and LME, and the ester content. The lower ester 
content may be due to the lack of improvement of the biodiesel production process 
[6] 

Table 2.  
Characterization of biodiesel from tallow, lard and poultry fat 

Parameter TME LME PME DSTU 6081:2009 
1 2 3 4 5 

Yield (%) 90.8 91.4 76.8 - 
Acid value (mg KOH/g fuel) 0.20 0.22 0.55 < 0.5 
Water content (mg/kg) 374.2 184.0 1201.0 500 
Iodine value (g I/100g) 44.4 75.6 78.8 < 120 
Copper strip corrosion (3 h/50°C) Class 1 Class1 Class 1 Class 1 
Flash point (°C) 171 147 172 >120 
Kinematic viscosity at 40°C (mm2/s) 5.35 5.08 6.86 3.50-5.00 
Density (kg/m3) 870 873 877 860-900 
CFPP (°C) 10.0 5.0 3.0 < 5.0 
Group I metals (Na+K) (mg/kg) 2.0 17.2 46.8 < 5.0 
Higher heating value (MJ/kg) 40.23 40.10 39.58 - 
Ester content (% w/w) 82.5 85.1 67.25 > 96.5 
Myristic acid (14:0) 12.63 4.38 - - 
Palmitic acid (16:0) 31.03 39.80 30.08 - 
Stearic (18:0) 16.39 8.69 5.95 - 
Oleic (18:1) 36.58 28.98 47.03 - 
Linoleic (18:2) 3.37 14.74 15.55 - 
Linolenic (18:3) - 27.87 1.39 - 

 
Table shows that PME doesn’t comply with the standard limit for the group I of 
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metals (Na+K). However, an improvement of the biodiesel production procedures is 
expected to solve this problem.  CFPP values have greatly reduce after blending, 
being even lower than for petroleum diesel alone.  

Earlier studies also reported a decrease in CFPP after blending biodiesel with 
petroleum diesel [5]. The slow cooling or crystallization of these blends may be 
explained as a consequence of the interactions between the saturated monoalkyl 
esters molecules and the non-polar petroleum diesel chains. X-ray diffraction studies 
have shown that at low temperatures these molecules form bi-layered structures with 
polar carboxylic head-groups aligned head-to-head and next to each other in the 
crystal interior [6]. These kinds of structures make it difficult and therefore decrease 
the temperatures required for crystal formation. 

Conclusions. 
This work studied the viability of producing biodiesel from three types of waste 

animal fats (tallow, lard and poultry fat). The quality of the obtained biodiesel was 
evaluated according the DSTU 6081:2009, showing that none of the biodiesel types 
match all the European standard limits in all the evaluated parameters.  
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sunflower. The application process of applying a homogeneous transesterification 
catalyst. 

Keywords: reactor, biodiesel, sunflower oil, homogenous catalyst. 
Анотація. Приведений опис технології виробництва дизельного біопалива з 

відходів олії соняшника. Обґрунтоване застосування процесу 
переестерифікації з застосування гомогенного каталізатора.  

Ключові слова: реактор, дизельне біопаливо, соняшникова олія, гомогенний 
каталізатор. 

Introduction. Biodiesel is composed of esters produced from long-chain fatty 
acids and alcohol [1]. It is produced through the transesterification reaction of 
vegetable oil with methyl alcohol or ethyl alcohol in the presence of a base or acid 
catalyst. Chemically, biodiesel is called methyl ester if the alcohol used  is methanol. 
Biodiesel has a great potential as an alternative diesel fuel. Its fuel properties are 
quite similar to those of conventional diesel fuels [2].  

Sunflower oil is produced from sunflower seed through extraction process. The 
seeds of the nut are a good source of oil, which can be used as a diesel substitute .  

Mixing is at the heart of chemical and pharmaceutical industry as it dominates 
the consideration of heat/mass transfer, reaction performance and product uniformity 
[3]. Engineers often require reactors with well defined residence times and good fluid 
mixing, and seek devices which exhibit close to plug flow behaviour. To achieve plug 
flow, continuous system must be used, e.g. continuous stirred tank reactors (CSTR) 
[4]. In theory when the number of CSTR goes to infinite, plug flow is attained. Such 
operations mean high capital and running costs. Tubular reactor is one of the 
alternatives to the CSTR. However near to plug flow can only be obtained in tubular 
reactors at turbulent flows, i.e. very high flow rates, this means that very long tube 
length is necessary even to accommodate a short reaction time of 15 minutes, 
severely compromising the viability of such an operation [5]. In contrast, the 
continuous oscillatory baffled reactor arrangement is a tubular reactor that decouples 
mixing from net flow, thus provides plug flow under laminar flow conditions [6]. The 
laboratory rector consists of periodically spaced orifice baffles along the length of the 
tubular reactor that is superimposed with a reversing oscillatory component, giving 
both high fluid mixing and narrow residence time distributions. The formation and 
dissipation of eddies in the oscillatory baffled flow result in significant enhancement 
in processes, such as heat transfer, mass transfer, particle suspension, polymerization, 
flocculation and crystallizations [6].  

Oscillatory flow baffled tubes has been studied for many years and much work 
have been done in areas related to fluid dynamics heat and mass transfer and 
residence time distribution. Many advantages have been characterized for oscillatory 
flow mixing such as efficient dispersion for immiscible fluids, uniform particle 
suspension, gas-in-liquid dispersions and multiphase. Recent researchers have 
indicated that oscillatory flow in a baffled tube has significant potential for process 
and product enhancement in a wide range of application. Hence, the aim of this work 
is to determine the biodiesel yield from continuous oscillatory baffled reactor 
arrangement using homogenous catalyst (Sodium Hydroxide solution).  

Experimental methods. The biodiesel yield was determined from the 
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transesterification reaction of Sunflower oil in the laboratory rector at different 
factors that affect the reaction such as catalyst concentration, temperature, oil-
methanol ratio, mean residence time and frequency of oscillation.  

Experimental Materials. Refined Sunflower oil with a density and viscosity of 
914 kg/m3 and 31.2 mm2/s at 60oC respectively was used as a source of triglyceride. 
The Methanol and Sodium Hydroxide (NaOH) used are of analytical grades.  

Experimental Equipment. The continuous oscillatory baffled reactor 
arrangement that was utilized in this work as shown in fig. 1 was designed and 
constructed in the National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine. The transesterification process carried out in the same laboratory setting 
(Fig. 1). 

 
Fig. 1. Laboratory setup for studying the process of obtaining biodiesel: 

1 – tripod with the engine, 2 – reagent vial, 3 – agitator, 4 – thermostat,  
5 – collecting condensate cooler,  6 – conduit,  7, 8 – condensate collection flask, 

 9 – pump, 10 – thermometer,  11 – water "bath", 12 – impeller, 13 –  clamp,  
14 – stand 15 – the agitator shaft, 16 – the thermostat, 17 – cable, 18 –temperature 

sensor, 19 – stand. 
 

Results and discussions. Stoichiometrically, the methanolysis of Sunflower oil 
requires three moles of methanol for each mole of oil.  

Since, transesterification of triglycerides is reversible reaction; excess methanol 
is required to shift the equilibrium towards the direction of ester formation. As can be 
seen from Fig. 2, the maximum conversion was achieved at methanol to oil molar 
ratio 6:1. It is comparable to the work [6] carried out by obtained 90% conversion 
using methanol as an alcohol with triolein oil to alcohol molar ratio of 1:6 and KOH 
as a catalyst. Obtained above 98% yield using 1:9 Sunflower oil to methanol molar 
ratio and heterogeneous solid catalyst used was Na/SiO2. Present study shows that 
with molar ratio of methanol to oil ratio of 6:1, maximum conversion was achieved in 
5 minutes only and after that it almost a constant over an extended reaction time. 
Molar ration of 3:1 and 9:1 are not showing good results. One of the reasons for the 
same may be the predominance of esterification reaction at the initial phase, to 
transesterify the FFA present in the Sunflower oil, of transesterification which can 
consume methanol present in the reaction mixture and hence, the amount of methanol 
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available for transesterification may not be sufficient to drive the reaction forward for 
longer time.  

Fig. 3 shows the conversion versus reaction time at different temperatures. It 
could be seen from the plot that the conversion increased in the reaction time range of 
1 to 5 minutes with the increase in temperature, and there after remained nearly 
constant as a representative of a nearby equilibrium conversion. The nearly 
equilibrium conversion was found to be about 94% at 5 minutes of reaction time.  

 
Effect of variation of amount of catalyst on conversion was also studied. 

Catalyst amount was varied in the range of 1% to 5% (wt/wt of the oil taken). As 
shown in Figure 3, the conversion increased firstly with the increase of catalyst 
amount from 1% to 2.5%. But, with further increase in the catalyst amount from 
2.5% to 5%, the conversion decreased due to soap formation. 

 
Fig. 4. Effect of catalyst concentration on biodiesel yield from Sunflower oil at 

different temperatures in continuous laboratory rector 
 
Conclusion.  
The transesterification of Sunflower oil in a continuous reactor system was 

found to be promising by reducing the time of reaction to 5 minutes when compared 
with the time of reaction of 30 minutes while using batch reactor system. At methanol 
to oil ratio of 6:1, temperature of 50ºC, reaction time of 5 minutes and catalyst 
concentration of 2%wt% of oil, the maximum conversion of Sunflower oil was found 
to be 94%. 
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Abstract. The description of technology of biodiesel production from waste oil 
and fat production. The application process pereesteryfikatsiyi ethanol to produce 
biodiesel. 
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Вступ. Економія енергоносіїв нафтового походження, необхідність 

зменшення викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами дизельних 
двигунів, а також обмеження емісії діоксиду вуглецю в атмосферу змушують 
більшість країн вести пошук шляхів зниження рівня  впливу теплових двигунів 
на навколишнє середовище. Залежність від імпорту нафти розглядається 
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більшістю країн також в аспекті національної, економічної та енергетичної 
безпеки. Саме це визначає актуальність досліджень і технологічних розробок, 
спрямованих на диверсифікацію сировинної бази, пошук альтернативних 
моторних палив [1].   

Не підлягає сумніву, що в усьому світі витрати не відновлюваних 
енергоносіїв нафтового походження постійно зростають. Покрити ці потреби 
стає все важче, і, головне, дорожче. Мобільність людей, застосування 
енергозатратних технологій призвела до стрімкого зростання попиту на 
моторне паливо, що негативно позначилося на навколишньому середовищі. В 
останні роки досить актуальною стала загальносвітова проблема заміни нафти, 
з якої виробляється близько 99% моторних палив, на альтернативні види 
сировини, насамперед газ і вугілля, світові запаси яких достатньо великі [2].  З 
них уже сьогодні виробляють моторні палива (компанії SASOL, BP, Shell 
Malaysia, Exxon Mobil Qator та інші). Однак, вугілля та природний газ, як і 
нафта, є не поновлюваними сировинними енергоресурсами. Виробництво і 
застосування палив з цих видів сировини сприяє посиленню парникового 
ефекту через викиди СО2 в атмосферу. Найбільш прийнятним видом 
поновлюваної сировини для палив є  біомаса [3]. 

Мета досліджень. Вивчення механізму реакції переестерифікації і 
можливості отримання дизельного біопалива з жировмісних відходів 
олієжирових виробництв (ЖВОВ). 

Для досягнення зазначеної мети вирішувалися наступні завдання: 
• вивчення хімічного складу жировмісних відходів ЖВОВ; 
• вибір способу вилучення жиру з ЖВОВ; 
• дослідження якості отриманих жирів до і після нейтралізації; 
• отримання дизельного біопалива способом переестерифікації; 
• вивчення механізму протікання реакції переетерифікації при 

отриманні кінцевого продукту; 
• дослідження якості отриманого дизельного біопалива. 

Об'єктами дослідження були ЖВОВ, жир, біодизель. 
Методи дослідження. Визначення вмісту води, білків, ліпідів і 

мінеральних речовин у ЖВОВ здійснювали стандартними методами по ГОСТ 
7636-85. Кислотне число отриманого жиру (кількість вільних жирних кислот) 
визначали по ГОСТ 5676-50. Якісні показники отриманого біопалива визначали 
відповідно до ДСТУ 6081: 2009. 

Розрахунок масової частки каталізатора КОН, необхідного для 
нейтралізації жиру перед переестерифікацією, здійснювався за формулою 

,
10001,56

1,56
⋅
⋅

=
AБx                                                  (1) 

де 56,1 - молекулярна маса гідроксиду калію; А - маса жиру, що піддається 
нейтралізації, кг; Б - кислотне число жиру, мгКОН/г; 56,1 - молекулярна маса 
гідроксиду натрію; 1000 - коефіцієнт перерахунку міліграмів лугу в кілограми. 

З розрахункової кількості КОН готується 10%-й водяний розчин, який 
використовується для нейтралізації жиру. 
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Результати досліджень. При використанні ЖВОВ для виробництва 
дизельного біопалива треба провести їх попередню обробку: гідрування, поділ 
розплавленої жиро-водо-білкової суміші центрифугуванням на твердий осад і 
жиро-водяну емульсію, сепарування жиро-водяної емульсії для отримання 
зневодненої сировини. 

Технологічна схема попередньої обробки відходів ресторанного 
господарства (рис.1) передбачає нетривалу термічну обробку сировини при 
відносно помірних температурах, що дозволяє зберегти кормову й поживну 
цінність відходів. 

 
Рис.1. Схема попередньої обробки жировмісних відходів підприємств 
ресторанного господарства для виробництва дизельного біопалива 
 
Для встановлення можливості використання ЖВОВ,  як сировини для 

виробництва дизельного біопалива були проведені дослідження по визначенню 
хімічного складу сировини.  

Вміст жиру у ЖВОВ становить 27-35%, що дозволяє використовувати їх в 
якості сировини для отримання дизельного біопалива. 

Жир, отриманий з ЖВОВ, був спрямований на зберігання при температурі 
5°С. Якісні показники отриманого рибного жиру наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Якісні показники отриманого жиру 
Показник Жир, отриманий з ЖВОВ 

Колір нагрітого жиру при t = 50 °С Темно-коричневий 
Запах нагрітого жиру при t = 50 °С Слабо виражений 
Ступінь прозорості нагрітого жира при t = 50 °С Мутный 
Густина, г/мл 0,840 
Вміст води, % 0,90 
В’язкість, мм2/с 10,6 
Кислотное число, мгКОН/г 16,5 

Гідрування жировмісної сировини 
з перемішуванням. Нагрівання до  
t = 75-80 °C, витримують 40 хв. 

відстоювання 

Сепарування для грубого 
очищення 

 

Сепарування для 
тонкого очищення 

 

Промивання розчином КОН 
для нейтралізації Н2SO4 

Реактор  
естерифікації 

 

Промивання розчином NaCl  
для нейтралізації  залишків 

розчину КОН і мила 
 

Промивання жиру водою 
для відділення залишків 

КОН і мила 
 

Реактор переестерифікації 
 

Сепарування на відстійній 
центрифузі 
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З даних табл. 1 видно, що жир не прозорий, оскільки в ньому присутні 
деякі домішки і водорозчинні речовини. Густина отриманих жирів менше 1,0, 
що менше густини води. Кислотне число отриманого жиру 16,5 мгКОН/г 
(рекомендований рівень кислотного числа жиру для направлення його на 
отримання дизельного біопалива менше 1,0) [2]. 

Для збільшення виходу палива слід знижувати кислотне число, а також 
необхідно звільняти жир від домішок води. Кислотне число жиру знижувалося 
за допомогою його нейтралізації з необхідною кількістю КОН. Розрахунок 
масової частки каталізатора КОН, необхідного для нейтралізації жиру перед 
переестерифікацією, здійснювали за формулою (1). Суміш піддавали 
нейтралізації при температурі 50 °С протягом 15 хвилин при постійному 
перемішуванні. 

Після нейтралізації жир, що містить мила і залишки лугу, направляли на 
промивку 10%-ним розчином хлориду натрію здійснюють один раз,  наступний 
етап промивка водою 2 рази за температури 90-95 °С, загальною тривалістю 90 
хв, при постійному механічному перемішуванні з швидкістю 50-100 об/хв і 
атмосферному тиску і кінцевий етап відокремлення промивних  розчинів від 
жиру методом сепарування. Вихід жиру становить 85-90 %. З виділеного жиру 
видаляли залишки води за допомогою короткочасного випаровування при його 
перемішуванні.  

Очищений жир з нормалізованим рівнем вільних жирних кислот і домішок 
(менше 1,0 мгКОН/г) досліджували для встановлення якісних показників табл. 
2. 

Таблиця 2 
Якісні показники жиру після попередньої очистки 

Показник Жир, отриманий з ЖВОВ 
Колір нагрітого жиру при t = 50 °С Коричневий 
Запах нагрітого жиру при t = 50 °С Слабо виражений  
Ступінь прозорості нагрітого жира при t = 50 °С Прозорий 
Густина, г/мл 0,840 
Вміст води, % 0,840 
Кислотное число, мгКОН/г 0,69 

 
З даних табл. 2 випливає, що після нейтралізації і промивання жир став 

коричневим і за зовнішнім виглядом прозорим. Кислотне число знизилось - до 
0,69 мгКОН/г, що відповідає рекомендованому рівню, який направляється на 
переестерифікац0ї. 

Переестерифікацію очищеного жиру проводили етанолом при молярному 
співвідношенні спирт/жир 12:1, у присутності гомогенного каталізатора у 1% 
співвідношенні до об’єму жировмісної сировини, яку отримали після 
нейтралізації. Процес вели за температури 55-65° С протягом 90 хв. при 
механічному перемішуванні з швидкістю 100-400 об/хв і атмосферному тиску. 

Потім провили відділення гліцеролового шару, що утворився в ході 
реакції, етилові ефіри від залишків гліцерину звільняють в два прийоми, 
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промиванням водою з температурою 20 °С, через 1 годину відстоювання суміш 
розділяється на дві фази за рахунок переходу гліцерину в нижню водну частину 
суміші, яка відділяється від етилових ефірів шляхом зливу нижньої частини. 

Після завершення відділення промивних вод залишки спирту і води 
відокремлює методом відгону в лабораторній роторній ректифікаційній 
установці при температурі 75-80 °С. Вихід метилових ефірів, тобто дизельного 
біопалива, становить 85-90 % від початкової маси спрямованого жиру. 

Hові технічні рішення, закладені в технологічній схемі виробництва 
дозволили забезпечити виробництво якісного біопалива. Так, кінематична 
в’язкість палива за температури 40ºС становить 4.5 мм2/с, що відповідає 
вимогам діючих стандартів (3,5 – 5,0 мм2/с), температура спалаху становить 
1400 С (за євростандартом не менше 120ºС), що позитивно впливає на роботу 
дизельних двигунів. Густина палива за температури 15ºС становить 880 кг/м3, 
що також у межах норми. Метанол, вода, сірка, гліцерин, механічні домішки та 
залишки мила у паливі зовсім відсутні, а тому його можна вважати екологічно 
чистим і безпечним у використанні. Цетанове число складає 53 (за стандартом 
не менше 51), що забезпечує ефективне спалювання у двигуні, а кислотне число 
не перевищує 0,15 мгКОН/г (за стандартом не більше 0,5).   

Висновок.  
В ході проведення досліджень доведена можливість виробництва 

дизельного біопалива з жировмісних відходів олієжирових виробництв. 
Встановлено, що рідке біопаливо має високу температуру спалаху в закритому 
тиглі - 164 °С, низьку в'язкість – 4,5 мм2/с, що відповідає вимогам ДСТУ 
6081:2009 та ЕN 14214:2003. 
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Анотація. Обґрунтовано застосування кавітаційного реактора при 
організації процесу переестерифікації жирів рослинного і тваринного 
походження.  

Ключові слова: біопаливо, кавітація, реактор, переестерифікація. 
Abstract. Application of cavitation reactor in the process of transesterification 

of  fats of vegetable and animal origin. 
Key words: biofuel, cavitation reactor, transesterification. 
Вступ. Застосування кавітаційного реактора, в якому іонний обмін 

виконується безпосередньо за рахунок кавітації, є більш складним і 
інноваційним підходом при проведенні переестерифікації жирів рослинного і 
тваринного походження. Цей пристрій дозволяє провести повну 
переестерифікацію олеїнової кислоти з метанолом або етанолом при кімнатній 
температурі, переміщаючи рівновагу реакції до формування ефірів [1]. 

Гідродинамічний кавітаційний реактор – спроектований так, що діючи як 
насос, він прокачують суміш рідин із накопичувального бака (або 
безпосередньо із трубопроводів) через кільцевий зазор між ротором і статором. 
Завдяки наявності на поверхнях ротора і статора подовжніх канавок, перетин 
проходу то зростає, то зменшується, і це викликає коливання тиску і, як 
наслідок, виникнення кавітаційного ефекту, що призводить до інтенсивного 
перемішування компонентів. Переестерифікація тригліцеридів - класична 
оборотна хімічна реакція, яка може також бути об'єднана з кавітаційною 
технологією [1, 2]. Такі технології досить широко застосовуються для 
виробництва дизельного біопалива.  

Мета досліджень і постановка задачі. Традиційні промислові схеми 
приготування дизельного біопалива передбачають попереднє механічне 
очищення сировини (олії чи жиру), нейтралізацію наявних в ній вільних 
жирних кислот, які ускладнюють технологічний процес і збільшують його 
тривалість [3]. Відомі різноманітні технологічні вдосконалення способу 
отримання ефірів жирних кислот ріпакової олії, які покращують якість палива, 
але не дозволяють збільшити його вихід та скоротити час реакції [4]. Таким 
чином, удосконалення технології отримання  метилових (етилових) ефірів 
жирних кислот, з жирів рослинного і тваринного походження, є перспективним 
технічним напрямком, що потребує ґрунтовного науково-практичного 
опрацювання.  

Результати досліджень. Експериментальні дослідження процесу 
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виробництва дизельного біопалива проводились у лабораторії кафедри процесів 
і обладнання переробки продукції АПК Національного університету 
біоресурсів і природокористування     України    на    спеціально   створеній   
установці (рис. 1).  

 
Рис 1. Схема кавітаційної установки для виробництва біопалива:  
1-реактор ; 2-кран; 3-насос; 4-кран; 5-прозорий корпус кавітатора;  

6-діафрагма; 7-кран. 
 
Вона складається з місткості 1, обладнаної нагрівним елементом та 

термометром, насоса 3 для перекачування рідини і кавітатора 5 з прозорим 
корпусом. У верхній частині місткості вмонтовано впускний патрубок, 
з’єднаний з насос 3, а нижній випускний патрубок з’єднаний через перехідники 
і трубопроводи з корпусом кавітатора 5. В корпус кавітатора вмонтовано 
діафрагму 6 (кругла пластина з отвором діаметром 10 мм), за яким утворюється 
кавітаційна каверна. 

Принцип роботи лабораторної кавітаційної установки полягає в 
наступному. Спочатку попередньо підготовлена олія або жир нагрівається в 
реакторі 1 до температури 55-65°С. В окремій колбі готується розчин 
каталізатора і метилового спирту. Коли температура сировини в реакторі 1 
досягає заданого значення, через заливну горловину в реактор заливається 
метоксид, яка щільно закривається кульковим краном. Нагріта реакційна суміш 
насосом 3 перекачується по контуру через місткість 1 до кавітатора 5, де вона 
швидко змінює геометрію руху, утворюючи за діафрагмою 6 кавітаційну 
каверну, в якій відбувається колапс бульбашок. 

За допомогою цієї установки, загальний вигляд якої поданий на рис. 2, 
досліджувався безперервний процес перетворення ТТЖ у дизельне біопаливо. 
Контроль за температурою процесу проводився термометром вмонтованим  в 
корпус реактора. Для визначення ступеню перетворення ТТЖ у паливо через 
певні проміжки часу відбиралися проби реакційної маси. 

Важливим є підтримання гетерогенного стану в межах реактора. 
Зміщуваність реагентів і поділу продуктів, отриманих в кавітаційному реакторі, 
оцінювали застосовуючи октанол-водні коефіцієнти поділу. За цими даними 
можна спрогнозувати, що дигліцериди (DG) та тригліцериди (TG) будуть 
збережені в дисперсній фазі, тоді як моногліцериди (МG) і гліцерин будуть 
присутні в перехідній фазі метанолу і розподілені по всьому об’ємі реакційної 
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суміші. Також відомо, що MG знаходяться в не рівноважному стані, за рахунок 
чого вони швидко перетворюються в ефіри.  

 

 
Рис. 2. Лабораторний кавітаційний реактор. 

 
Відомо, що фаза з більшою часткою об’єму має тенденцію бути 

безперервною для двох змішуються рідин. Однак, безперервність фази 
залежить від в'язкості. Фаза, що має більш низьку в'язкість, матиме тенденцію 
текти навколо фази вищої в'язкості. Для точки інверсії фаз в системі з двома 
фазами використовували співвідношення, що враховує в'язкості і частки обсягу 
компонентів 
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де    μ1 і μ2 представляють в'язкості чистих елементів 
ϕ1 і ϕ2 - відповідні частки обсягу елементів при інверсії фаз. 
Для системи жир:метанол встановлено, що при температурі 65°C 

найнижча початкова частка обсягу метанолу, при якій він представлений як 
безперервна фаза в емульсії складала 0,25. 

При проведенні лабораторних досліджень була проведена успішна 
переестерифікація тваринного жиру з використанням метанолу і КOH. 

Встановлено, що залишки TG і MG відсутні в потоці і при відношенні 
концентрації ефірів меншій, ніж 25% можуть видаляти DG під час проходження 
реакції, для підвищення якість кінцевого продукту. Поділ фаз відбувався при 
кімнатній температурі. 

Hові технічні рішення, закладені в технологічній схемі виробництва з 
застосуванням кавітаційного реактора дозволили забезпечити виробництво 
якісного біопалива. Так, кінематична в’язкість палива за температури 40ºС 
становить 4.5 мм2/с, що відповідає вимогам діючих стандартів (3,5 – 5,0 мм2/с), 
температура спалаху становить 1400 С (за євростандартом не менше 1200С), що 
позитивно впливає на роботу дизельних двигунів. Густина палива за 
температури 150С становить 880 кг/м3, що також у межах норми. Метанол, 
вода, сірка, гліцерин, механічні домішки та залишки мила у паливі зовсім 
відсутні, а тому його можна вважати екологічно чистим і безпечним у 
використанні. Цетанове число складає 53 (за стандартом не менше 51), що 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 29 



 Том 2. Выпуск 1 (42)                                                                                                                        Технические науки 

забезпечує ефективне спалювання у двигуні, а кислотне число не перевищує 
0,15 мгКОН/г (за стандартом не більше 0,5).  

Висновок. 
Лабораторні випробування показали, що гідродинамічне кавітаційне 

оброблення суміші для приготування дизельного біопалива дозволяє 
одержувати якісний продукт, якість якого відповідає вимогам ДСТУ 6081:2009 
та ЕN 14214:2003. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности сушки пиломатериалов в 

камерах периодического действия с ограниченной тепловой мощностью. В 
качестве способа повышения энергоэффективности процесса сушки древесины 
предложена рекуперация теплоты отработанного влажного воздуха для 
подогрева приточного. Расчетным путем показана эффективность применения 
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рекуператоров в камерах, эксплуатируемых в условиях, где наблюдаются 
продолжительные периоды отрицательных температур наружного воздуха. 
Установлено, что с увеличением объема и начальной влажности загружаемой 
на сушку древесины, положительный эффект от рекуперации возрастает. 
При снижении температурных уровней агента сушки, рекуперация позволяет 
уменьшить расходы теплоты на подогрев приточного воздуха. В камерах с 
низкой тепловой мощностью, за счет рекуперации, появляется возможность 
проводить сушку при более высоких температурных уровнях режима, что 
сократит продолжительность процесса, а главное снизит вероятность 
появления грибных поражений.  

Ключевые слова: сушка древесины, рекуператор, расход тепловой энергии, 
продолжительность сушки, режим сушки.  

Abstract. In the article the peculiarities of lumber drying chambers of periodic 
action with reduced thermal capacity. As a way to improve the efficiency of the 
drying process, provided heat recovery of the exhaust humid air to warm up supply. 
By calculation, the efficiency of using the heat exchangers in the chambers, operated 
in conditions where there are long periods of negative temperatures of outside air. It 
is established that with increase in initial moisture content and loaded in the drying 
of wood, the positive effect of the application of the heat exchanger increases. At 
lower temperature levels of the drying agent, the heat exchanger reduces the heat 
consumption for heating of supply air. In furnaces with low heat capacity due to the 
use of the heat exchanger, it becomes possible to carry out drying at higher 
temperature levels mode, which will reduce the Duration of the process, and most 
importantly will reduce the likelihood of fungal infections of wood. 

Keywords: drying of wood, the heat exchanger, the heat consumption, duration of 
drying, the drying mode. 

Вступление. 
Камерная сушка пиломатериалов – один из самых энергоемких 

технологических процессов в лесопиление и деревообработке. По данным [1] 
при 100 % стопроцентной камерной сушке (без предварительной атмосферной) 
на нее расходуется 70-75 % общезаводских расходов тепловой и 50-60 % 
электрической энергии. 

Расход тепловой энергии в лесосушильной камере складывается из затрат: 
на прогрев древесины; испарение влаги; потери теплоты с уходящим 
отработанным агентом сушки; потери через ограждения камеры; нагрев 
транспортных и конструктивных элементов камеры. 

Доли баланса расхода теплоты различны и изменяются в широких 
пределах в зависимости от типа и конструкции камеры, применяемых режимов, 
характеристики древесины и климатических условий района эксплуатации 
сушильной установки. Так, по данным [2] диапазон основных затрат тепла на 
сушку составляет: нагрев влажной древесины 5-25 %; испарение влаги 47-81 %; 
нагрев свежего воздуха 0-30 %; нагрев оборудования и ограждений 0-13 %; 
тепловые потери 3-32 %. 

Большинство эксплуатируемых в настоящее время сушильных установок 
основаны на многократной схеме циркуляции агента сушки. Она обеспечивает 
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гибкий процесс сушки. Состояние агента сушки на входе в штабель материала 
может изменяться в широких пределах за счет степени нагрева воздуха в 
калориферах и кратности воздухообмена.  

Для снижения энергопотребления на сушку древесины в таких камерах 
применяют ряд известных способов направленных на улучшение тепло- и 
гидроизоляции ограждений, использование регенерации теплоты 
отработанного агента сушки (рекуперация) и внедрение современных режимов 
сушки пиломатериалов, например, с циклическим нагревом (импульсные). 

Приведенные выше данные показывают, что существует весомый 
потенциал для повышения энергоэффективности конвективной сушки 
пиломатериалов. Однако выбор и использование различных способов экономии 
тепловой энергии  следует производить с учетом многих факторов. Основными 
факторами будут являться продолжительность сушки, качество сухого 
материала и технико-экономические показатели внедрения мероприятий по 
энергоэффективности. 

Сушильные комплексы многих предприятий Сибирского региона 
оснащены сборно-металлическими камерами импортного производства. 
Конструкция, оборудование и технология сушки древесины в них рассчитаны 
на эксплуатацию в мягких климатических условиях стран производителей этих 
камер. Поэтому зачастую производители камер закладывают толщину стен 
типа «сэндвич-панель» около 100 мм, комплектуют калориферную установку с 
низкой тепловой мощностью, систему увлажнения – распылением водой без 
подогрева, воздухообменные каналы без рекуперации теплоты отработанного 
влажного воздуха. Температурные уровни агента сушки низкие и находятся в 
диапазоне 45-60 °С. Наиболее критический случай – это когда закупается 
камера, предусматривающая паровое теплоснабжение, а по факту подключается 
к водогрейной котельной. В таких камерах продолжительность сушки, 
особенно в зимний период, сильно завышена и, материал часто подвержен 
грибным поражениям. Основные причины этого: во-первых, малый диаметр 
труб паровой системы теплоснабжения и недостаточная поверхность нагрева 
калориферной установки не обеспечивают должную теплопередачу от 
теплоносителя к агенту сушки; во-вторых, для поддержания температурного 
уровня режима сушки в алгоритме управления камерой предусмотрено не 
открывать воздухообменных каналы. Поэтому низкая температура (30-45 °С) 
при высокой влажности древесины и воздуха приводит к завышенной 
продолжительности процесса и грибным поражениям. 

По нашему мнению частично решить проблему недостаточной тепловой 
мощности сушильных камер возможно путем использования теплоты 
выбрасываемого отработанного влажного воздуха для подогрева приточного. 
Это техническое решение известно давно. Однако широкого распространения в 
России оно не получило, за исключением туннельных камер непрерывного 
действия.  

Причины отказа от использования рекуператоров в сушильных камерах 
следующие. Во-первых, эта опция значительно увеличивает стоимость 
сушильной камеры. Во-вторых, нет единого мнения об эффективности 
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Метод графоаналитического расчета рекуператора поверхностного типа 
изложен в литературе [3]. Он основан на графическом решении процессов 
охлаждения, частичной конденсации отработанного воздуха и нагрева 
приточного с помощью id – диаграммы. Пользоваться этой методикой очень 
затруднительно в виду значительного объема данных при  большой 
продолжительности процесса сушки, особенно лиственничных 
пиломатериалов.  

Поэтому нами была разработана программа расчета в приложение “Excel” 
объединяющая полученные опытные данные с контроллера автоматики камеры,  
метод [3] и методику аналитического расчета процесса сушки пиломатериалов 
[4]. Данные с контроллера включают температуры по сухому и смоченному 
термометрам на входе и выходе из штабеля, текущую влажность древесины, 
степень открытия каналов воздухообмена и температуру наружного воздуха. 

Рекуператор имеет две зоны – сухую и насыщения. В последней зоне 
возможна конденсация отработанного влажного воздуха.  

Общее количество теплоты Qт, кВт, переданное отработанным воздухом 
приточному рассчитывается по уравнениям [4] 

    нст QQQ += ;                                                          (1) 

    )( 22 ′−= hhGQ смс ;                                                 (2) 
)( 42 hhGQ смн −= ′ ,                                                    (3) 

где  Qc, Qн – количество теплоты передаваемое свежему воздуха в сухой и 
насыщенной зонах, кВт; 

Gсм – массовый расход отработанного воздуха, кг/с; 
h2, h2´, h4 – энтальпия воздуха соответственно на выходе из штабеля, из 

сухой и насыщенной зон рекуператора, кДж/кг. 
Поверхность нагрева, м2 в сухой и насыщенной зоне определяется по 

уравнениям теплопередачи [4] 
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где   kс, kн – коэффициенты теплопередачи в зонах рекуператора, кВт/(м2⋅°С); 
∆tс, ∆tн – температурный напор в зонах рекуператора, °С. 
Тогда суммарная поверхность нагрева Fт, м2 теплорекуператора 

определением, которой заканчивается тепловой расчет составит 
  нст FFF += .                                                      (6) 

Уравнения 1-6 показывают, что основными факторами оказывающими 
влияние на тепловую мощность и, следовательно, на конструкцию 
рекуператора будут: разность температур отработанного и приточного воздуха; 
количество испаряемой влаги из материала; объем отработанного агента сушки 
и скорость его движения в рекуператоре; температура и влагосодержание 
наружного воздуха. Для раскрытия влияния ряда факторов на рекуперацию 
были проведены 2 опытные сушки пиломатериала древесины лиственницы 
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одного сечения, но при разных температурных уровнях агента сушки. Далее по 
разработанной программе были вычислены тепловая мощность рекуператора 
Qт, его поверхность нагрева Fт, а также разность расходов теплоты на 
испарение влаги ∆qисп, % по сравнению с сушкой без рекуперации. 

На рис. 2 представлены график фактической температуры  влажного 
воздуха и гистограмма затрат теплоты на сушку лиственничных 
пиломатериалов сечением 35×90 мм от Wн = 55% до Wк = 10%. 
Продолжительность сушки составила 206 ч при tmax= 70 °C. 

Установлено, что потери теплоты через ограждения зависят от 
температуры по сухому термометру и увеличиваются по мере прогрева камеры. 
После выхода на режим сушки потери теплоты через ограждения становятся 
стабильными на уровне ≈7,5 кВт. Расход теплоты на нагрев свежего воздуха 
зависит от степени открытия воздухообменных каналов, режимных параметров 
агента сушки и текущей влажности древесины. Эта величина теплопотребления 
существенная и составила на всем протяжение процесса сушки от 50 до 20 кВт. 
Потребление теплоты на испарение влаги максимально в начале процесса 
сушки (142 кВт), далее по мере удаления влаги из древесины оно снижается до 
34 кВт. При поступлении свежего воздуха расход теплоты на испарение влаги 
возрастает в среднем на 12 %.    

 

 
 
Рис. 2. Расход теплоты в процессе камерной сушки пиломатериалов   
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Заключение и выводы. Расчетным путем показана эффективность 
применения рекуператоров в лесосушильных камерах, эксплуатируемых в 
условиях, где наблюдаются продолжительные периоды отрицательных 
температур наружного воздуха. С увеличением объема и влажности 
загружаемой на сушку древесины положительный эффект от рекуперации 
возрастает. При снижении температурных уровней агента сушки, рекуперация 
позволяет уменьшить расходы теплоты на подогрев приточного воздуха. Так в 
проведенных опытных сушках пиломатериалов древесины лиственницы 
снижение температуры по сухому термометру на 15°С приводит к уменьшению 
расходов теплоты на испарение влаги, за счет рекуперации, в среднем на 22 %.  

Таким образом, в камерах с низкой тепловой мощностью, за счет 
рекуперации, появляется возможность проводить сушку при более высоких 
температурных уровнях режима. Это несколько сократит продолжительность 
сушки, а главное снизит вероятность появления грибных поражений.  

Полученные в данной работе результаты промежуточные. Их следует  
дополнить большим числом опытных сушек, на основании, которых можно 
будет более точно рассчитывать конструкции и технико-экономические 
показатели применения рекуператоров в камерах периодического действия.  
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Анотація. Представлено результати калориметричних досліджень 
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теплотворної здатності зразків твердого і рідкого біопалива із застосуванням 
бомбового калориметра згоряння. 

Ключові слова: біопаливо, теплотворна здатність, теплота згоряння, 
бомбова калориметрія. 

Abstract. Results of calorimetric research of hard and liquid biofuels standards 
heating value with application of bomb calorimeter combustion are presented. 

Key words: biofuel, fuel capacity, combustion value, bomb calorimetry. 
Вступ. Енергетична незалежність та використання відновлювальних 

джерел енергії є наразі стратегічним питанням розвитку паливно-енергетичного 
комплексу України. Одним з перспективних напрямів є виробництво біопалива 
з рослинної або тваринної сировини, з продуктів життєдіяльності організмів або 
органічних промислових відходів. За видами розрізняють рідке біопаливо (для 
двигунів внутрішнього згоряння, наприклад, етанол, метанол, біодизель), 
тверде біопаливо (дрова, брикети, паливні гранули, тріска, солома, лушпиння) і 
газоподібне (синтез-газ, біогаз, водень).  

Основною характеристикою будь-якого палива є його теплотворна 
здатність, яка характеризує здатність палива до виділення теплоти при згорянні. 
Теплотворна здатність традиційних моторних палив, вироблених з нафти, 
досить добре вивчена, на відміну від цієї характеристики для численного виду 
твердих, рідких та газоподібних видів біопалива, таких як біоетанол і біодизель, 
а також їх сумішей з традиційними паливами. 

Вихідні дані та методи. Одним з основних методів термохімічного 
дослідження речовин є бомбова калориметрія [1]. У відділі ТДОЕ Інституту 
технічної теплофізики НАН України розроблено та атестовано цілий модельний 
ряд бомбових калориметрів для дослідження теплотворної здатності зразків 
палива [2, 3]. На рис. 1 представлено вимірювальний комплекс КТС-4, до 
складу якого входять: бомбовий анероїдний ізоперіболічний калориметр 
теплового потоку (1), електронно-обчислювальний блок (2), дві універсальні 
калориметричні бомби БКУ-2 (3), підставка та ключ для бомб (4) та прес для 
виготовлення проб (5). 

 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд калориметра КТС-4 

 
Основні технічні характеристики калориметра КТС-4: 
• діапазон вимірювання кількості теплоти 10…40 кДж; 
• границі допустимої основної відносної похибки ±0,2 %; 
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• загальний час підготовки до вимірювань,  не більше1,5 год. ; 
• час проведення вимірювань 0,5 год. 
Принцип роботи калориметра полягає у вимірюванні теплового потоку, що 

утворюється при спалюванні проби палива, та його інтегруванні для визначення 
теплоти, що виділилася при згоранні проби.  

Проба палива, підготовлена відповідно до вимог діючих стандартів, 
спалюється при високому тиску кисню в калориметричній бомбі, заповненій 
киснем при тиску 2,5…3,0 МПа та розміщеній в тепловому блоці калориметра. 
Температура поверхні теплового блоку стабілізується вмонтованим 
електричним нагрівником за допомогою електронного регулятора. Теплота, що 
виділяється при згорянні проби палива, визначається інтегруванням теплового 
потоку, який вимірюється термоелектричним перетворювачем теплового 
потоку. Вимірювання й обробка інформації виконуються мікропроцесорним 
пристроєм, а результат – кількість теплоти, яка виділяється при згорянні проби 
палива (Дж), – відображається на цифровому дисплеї електронного блоку. 
Результат вимірювання по послідовному інтерфейсу передається до ПЕОМ для 
подальшої обробки: внесення поправок, розрахунку вищої і нижчої теплоти 
згоряння, друку протоколу. Для виключення впливу температури і конвекції 
повітря в приміщенні тепловий блок калориметра розміщують в кліматичній 
камері, а також нестабільної напруги живлення в мережі 220В, та 
використовувати стабілізатор мережевої напруги.  

Бомбовий калориметр КТС-4 має ряд унікальних переваг перед аналогами: 
він забезпечує автоматизацію процесів вимірювання й обробки результатів,  на 
відміну від традиційних водяних калориметрів не потребує дистильованої води 
та приміщення зі спеціальними температурно-вологісними умовами. 

Із застосуванням комплексу КТС-4 проведена чимала кількість дослідів з 
визначення теплотворної здатності зразків твердого та рідкого біопалива. 
Оскільки об’єкти дослідження мали компоненти, що легко випаровуються та 
розгораються при контакті з киснем, зразки спалювалися в упаковці з 
поліетилену [3]. Речовини на основі дизельного палива при згорянні киплять та 
виплескуються з тигля, внаслідок чого згоряють не повністю. Для запобігання 
кипіння до таких зразків додавався бавовняний наповнювач (вату). Теплоту 
згоряння поліетилену та наповнювача (вати) визначено попередньо за 
допомогою цього ж калориметра та враховано при обробці результатів дослідів.  

При підготовці проби вимірюється маса проби палива МПАЛ, 
поліетиленової упаковки МУП, мідного запального дроту МДР1 та наповнювача 
МНАП. При проведенні калориметричного досліду в приладі КТС-4 визначається 
теплота QП, (Дж), що виділилася при спалюванні проби, а після досліду 
вимірюється маса залишку запального дроту МДР2. Якщо у бомбі є залишки 
проби, що не згоріли, дослід вважається недійсним.  

Питома теплота згоряння  палива в бомбі розраховується за формулою: 
( )( ) ПАЛНАПНАПУПУПДР2ДР1ДРПБОМБ ММqМqММqQq ⋅−⋅−−⋅−= ,    (1) 

де    qБОМБ  – питома теплота згоряння палива в бомбі калориметра; 
QП – виміряна теплота згоряння проби палива; 
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qДР   =  2510 Дж/г – питома теплота згоряння запального дроту; 
qУП  = 46382 Дж/г – питома теплота згоряння упаковки з поліетилену; 
qНАП = 16700 Дж/г – питома теплота згоряння бавовняного наповнювача; 
Вимірювання теплоти згоряння кожної речовини проводилося два рази. У 

відповідності зі стандартом [4], якщо результати вимірювань теплоти згоряння 
в бомбі відрізняються між собою не більше ніж на 130 Дж/г, розраховується 
середнє значення, яке і вважається результатом визначення теплоти згоряння в 
бомбі. Якщо результати різняться більше ніж на 130 Дж/г, проводиться третій 
дослід і результатом визначення вважається середнє значеннями між двома 
найближчими.  

Вищу теплоту згоряння палива qВ розраховують за формулою: 
( )ПАЛЗБОМБВ 94 MVqSqq ⋅+⋅−=  ,     (2) 

де    S – масова доля сірки в паливі, %; 
q3 – теплота утворення 1см3 0,1моль/дм3 розчину азотної кислоти, що 

дорівнює 6 Дж/см3; 
V – середній об’єм 0,1моль/дм3 розчину лугу, що витрачений на 

титрування змиву при градуюванні калориметра (V =5 см3); 
Нижчу теплоту згоряння qН розраховують за формулою : 

( )WН,,qq +⋅⋅−= 9484224ВН ,            (3) 
де 24,42 – теплота пароутворення при 25°С з розрахунку на 1% води, що 
утворилася,  кДж/кг; 

8,94 – коефіцієнт перерахунку масової долі водню на воду; 
H – масова доля водню в паливі; W – масова доля води в паливі. 
Результат розрахунку нижчої теплоти згоряння округлюють до 

найближчого значення, кратного 10 кДж/кг. Вміст домішок та води визначають 
за нормативними документами [5 – 7].  

Результати. Результати калориметричних досліджень зразків деяких видів 
твердого та рідкого біопалива зведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Результати досліджень зразків біопалива 

Зразок Вологість 
Wр,% 

Робоча теплота згоряння, МДж/кг 
вища qР

В нижча  qР
Н 

Брикети з деревини  3,5 18,5 17,0 
Брикети з щепи  24,8 15,4 13,7 
Біосуміш 50% силосу та 
50% курячого посліду 9,1 16,8 15,5 

Гранули бурякового жому 8,2 16,2 14,8 
Гранули з лушпиння 
соняшнику 11,3 18,1 16,6 

Фрезерний торф 26,6 11,4 9,8 
0 15,5 14,5 

Біоетанол 0,3 29,0 26,1 
Біодизель 0 40,9 37,3 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 41 



 Том 2. Выпуск 1 (42)                                                                                                                        Технические науки 

Висновки. Калориметричний аналіз різних видів біопалива, в тому числі, 
біоетанолу і біодизелю, а також гранульованих відходів харчової та переробної 
промисловості, проведений на бомбовому калориметрі КТС-1, підтверджує 
високі показники теплотворної здатності такого палива, що свідчить про 
доцільність та економічність його виготовлення та масового використання 
замість традиційних видів палива. 
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Анотація. Розглянуто калориметричні методи та прилад синхронного 

теплового аналізу для комплексного дослідження теплофізичних 
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характеристик біологічних речовин. 
Ключові слова: сушіння, диференціальна сканувальна калориметрія, 

синхронний тепловий аналіз, теплота випаровування, теплоємність. 
Abstract. A calorimetrіс methods and device for synchronous thermal analysis 

are considered for complex research of biological substances thermophysical 
characteristics. 

Key words: drying, differential scanning calorimetry, synchronous thermal 
analysis, evaporation heat, heat capacity. 

Вступ. Бурхливий розвиток фармацевтичної та біотехнологічної галузей 
потребує використання нових видів сировини та відповідного аналізу її 
теплофізичних властивостей з метою оптимізації виробничих процесів. 
Завершальним етапом біотехнологічного, харчового, хіміко-фармацевтичного 
виробництва переважно є процес сушіння, від технічного рівня якого − ступеня 
автоматизації та механізації режимів, досконалості сушильної апаратури, 
чистоти повітря залежить висока якість і стабільність цільового продукту.  

Огляд літератури. Для розрахунку параметрів процесів сушіння будь-якої 
сировини, матеріалу або речовини в промислових масштабах необхідно знати 
основні теплофізичні характеристики цих матеріалів: питому теплоту 
випаровування, питому теплоємність, коефіцієнт теплопровідності, критичну 
температуру руйнування та ін., які необхідно враховувати при виборі способу 
сушіння й сушильного обладнання [1]. Для цього застосовують калориметричні 
методи досліджень: диференціальну сканувальну калориметрію (ДСК) та 
мікрокалориметрію, що вимагає наявності відповідної приладової бази. 

У 2-й половині ХХ ст. для дослідження процесів сушіння біологічної 
сировини провідними вченими доведено доцільність застосування методу 
синхронного теплового аналізу (СТА) [2], який включає в себе наступні методи: 

• диференціальну мікрокалориметрію (ДМК) – вимірювання кількості 
енергії, що затрачується на фазовий перехід в досліджуваному зразку, 

• термогравіметрію (ТГ) – реєстрацію зміни втрат маси зразка у часі. 
Вихідні дані та методи. В ІТТФ НАН України розроблено, виготовлено та 

запатентовано прилад СТА типу ДМКИ-01 [3], який поєднує в собі 
калориметричний і термогравіметричний аналізи та дозволяє з достатньою 
надійністю визначити питому теплоту випаровування як вільної, так і зв'язаної 
з матеріалом рідини в процесі сушіння тонкого шару вологого дисперсного 
матеріалу в лабораторних або виробничих умовах. Зовнішній вигляд приладу 
СТА ДМКИ-01 показаний на рис. 1, а) структурна схема – на рис. 1, б). Прилад 
ДМКИ-01 є вимірювальним комплексом функціонально об'єднаних теплового 
блоку, аналітичних ваг, компресора, електронного блоку і персонального 
комп'ютера (ПК) з відповідним програмним забезпеченням (ПЗ).  

Робота приладу СТА заснована на безперервному і одночасному 
вимірюванні зменшення маси проби дослідної речовини і кількості теплоти, що 
витрачається в одиницю часу на випаровування вологи в процесі ізотермічного 
сушіння тонкого шару вологого дисперсного матеріалу або рідини. Основною 
відмінністю приладу ДМКИ-01 від відомих аналогів є можливість проводити 
вимірювання при оптимальному температурному режимі, підтримуючи 
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температуру поверхні продукту приблизно рівній температурі оточуючого 
середовища, що досягається за рахунок незалежного регулювання температури 
калориметричної платформи. 

   
а)          б) 

1 – сенсор вологості, 2 – лічильник витрати повітря (газу)  
Рис.1. Зовнішній вигляд (а) та структурна схема (б) приладу ДМКИ-01 

 
Основні технічні характеристики приладу: 
• діапазон значень вимірюваної питомої теплоти випаровування 

від 500 до 2500  Дж/г з границями основної відносної похибки ± 0,5%;   
• діапазон значень температури – від 18 до 105 ºС; 
• маса проби – від 1 до 5 грама. 
Тепловий блок приладу ДМКИ-01 виконано за диференційною схемою 

(рис. 2), при якій здійснюється порівняння ефектів випаровування проби 
дослідної речовини 6 і еталону 7 − термічно інертної речовини. Верхній 1 і 
ніжній 2 блоки за допомогою вбудованих електронагрівників і системи 
регулювання підтримують постійну задану температуру і забезпечують 
всередині робочої камери 8 ізотермічний тепловий режим Т=const. 

 
Рис. 2. Принципова схема теплового блоку приладу ДМКИ-01 

 
При цьому калориметричну платформу 3 за допомогою основного 

електронагрівника виводять на температуру ТТТКП ∆+= , де різницею 
температури 10...4=∆Т  К забезпечують тепловий потік крізь пробу дослідної 
речовини 6 і еталон 7. Температура повітря навколо матеріалу підтримується 
постійною, за рахунок чого робота на його нагрівання дорівнює нулю і вся 
кількість теплоти, що отримується дослідною речовиною і еталоном і 
вимірюється диференційно з’єднаними сенсорами 4 і 5, витрачається лише на 
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Питому теплоємність для кожного температурного інтервалу визначають 
як відношення інтеграла різниці теплових потоків Q∆  до ширини 
температурного інтервалу Т∆  і маси зразка [6]: 

( ) Б

2

1

1 CdQ
Tm

c ∆±ττ∆⋅
∆⋅

= ∫
τ

τ

.,    (2) 

де БC∆  – правка на різницю теплоємностей робочої й еталонної комірки. 
Висновки.  
Аналіз калориметричних методів дослідження теплофізичних 

характеристик біологічних речовин підтверджує перспективність методу СТА 
для одержання репрезентативних експериментальних даних. Можливість 
одночасного проведення аналізів СТА (ДСК/ДТА) і ТГ на розробленому в ІТТФ 
НАН України приладі ДМКИ-01 значно полегшує і прискорює дослідження 
зразків складних за морфолого-анатомічною будовою та хімічним складом, 
термолабільних матеріалів і речовин. 
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Анотація. Робота присвячена питанням обґрунтування структури 

системи відбору та попереднього опрацювання електроенцефалографічних і 
електроміографічних сигналів для формування кодової послідовності, яка 
відображає чергування голосних та приголосних звуків у подумки вимовлених 
словах. 

Ключові слова: система відбору біосигналів, комунікативна функція. 
Abstract. The work is devoted to the questions of grounding the system structure 

for the selection and preliminary processing of electroencephalographic and 
electromyographic signals to form a code sequence that reflects the alternation of 
vowels and consonants in spoken words mentally. 

Keywords: biosignals selection system, communicative function. 
Вступ. Комунікативна функція мови є найважливішим засобом обміну 

інформацією між людьми. Ця функція в повній мірі може бути реалізована при 
повноцінному функціонуванні мовних відділів центральної нервової системи, 
дихальної системи та органів голосового апарату, останні безпосередньо 
реалізують цю функцію. Однак спостерігається зростання кількості людей із 
обмеженою або втраченою комунікативною функцією, зокрема через 
порушення роботи органів голосового апарату. Тому важливим є вирішення 
завдання компенсації або відновлення втраченої комунікативної функції мови. 

Огляд літератури. В праці [1] описано метод опрацювання біосигналів, 
який може бути використаний при побудові технічних систем відновлення 
комунікативної функції мови людини, зокрема шляхом відбору та опрацювання 
сигналів, що характеризують нервову активність органів голосового апарату. У 
праці [2] запропоновано метод, що ґрунтується на відборі та опрацюванні 
біосигналів, які виникають в мовних центрах головного мозку, а саме центрі 
Брока, центрі Верніке та асоціативному центрі. Відновити при цьому втрачену 
функцію мови можна шляхом належного опрацювання 
електроенцефалографічних сигналів, які відібрані з поверхні голови в 
безпосередній близькості до цих мовних центрів, при цьому в структурі цих 
ЕЕГ сигналів будуть відображуватися нервові імпульси, які викликають 
збудження органів голосового апарату. Метою опрацювання є виділення в 
структурі таких ЕЕГ сигналів ознак окремих звуків подумки вимовлених слів з 
наступним переведенням їх в текст або озвучувану мову. Однак проведені 
дослідження [2,3] показали, що за ЕЕГ сигналами можна виділяти часові 
моменти, які відповідають початку та кінцю вимовлення конкретного слова, але 
виділення в структурі цих сигналів ознак окремих фонем для ідентифікації слів 
є складним та потребує розроблення нових підходів до розуміння ЕЕГ сигналів 
та відображуваної у їх структурі інформації.  
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Для ефективного розпізнавання голосових сигналів і відновлення функції 
мови в працях [2,3] запропоновано використати метод, що ґрунтується на 
паралельному опрацюванні двох груп сигналів: перші є сигналами, що відібрані 
з окремих органів голосового апарату – електроміографічні (ЕМГ) сигнали, 
відібрані з поверхні шиї поблизу голосових складок; інша група – це ЕЕГ 
сигнали, локалізовано відібрані з ділянок поверхні голови пацієнта, що 
розташовані поблизу мовних центрів.  

Структура системи відбору та опрацювання біосигналів. 
Суть власне мотоду відновлення комунікативної функції, що описаний в 

працях [2,3], зводиться до наступного:  
1) відповідно до акустичної теорії голосотворення [4], елементарною 

складовою одиницею мовних сигналів є фонеми – окремі звуки. Вони можуть 
бути голосними і приголосними вокалізованими та невокалізованими; 

2) формуючи певну кодову послідовність у вигляді ділянок, які 
відповідають голосним, приголосним вокалізованим та невокалізованим 
звукам, методом підбору можна поставити у відповідність певне слово, яке 
найкраще підходить під отриману комбінацію звуків. Тоді, для відновлення 
функції мови досить отримати таку кодову послідовність; 

3) поділ на окремі звуки пропонується виконувати за наявністю складової 
основного тону (ОТ) в структурі описаних вище ЕМГ сигналів (для голосних 
звуків) та зміною значення ОТ (для вокалізованих приголосних звуків). Однак, 
якщо слово починається із приголосного невокалізованого звуку, зростає 
імовірність помилки при розпізнаванні цього слова лише за ЕМГ сигналами; 

4) пропонується за результатами опрацювання ЕЕГ сигналів формувати 
вікно початку і кінця вимовленого подумки слова із наступною сегментацією 
цього вікна на ділянки, що відповідають голосним, приголосним вокалізованим 
та невокалізованим звукам, вже за результатами опрацювання ЕМГ сигналів.  

Структура системи відбору та опрацювання біосигналів, що реалізує 
описаний метод, наведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структура системи відбору та опрацювання біосигналів для 

відновлення комунікативної функції мови 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 48 



 Том 2. Выпуск 1 (42)                                                                                                                        Технические науки 

Літерами А, В та С позначено ділянки накладання електродів для відбору 
ЕЕГ сигналів поблизу мовних центрів, літерами D, E – область накладання 
електродів для відбору ЕМГ сигналів. Обидві групи сигналів надходять на 
незалежні блоки попереднього підсилення, режекторної фільтрації складових 
сигналів на частоті 50 Гц та блоки підсилення. Після оцифрування ці сигнали 
надходять на обчислювальний пристрій, який власне і виконує опрацювання та 
формування кодової послідовності, що складається з чергування ділянок, які 
відповідають голосним, приголосним вокалізованим та нелокалізованим звукам 
мови. 

Додатково в структурі системи для початкових етапів «навчання» 
програмного забезпечення проводиться паралельний відбір голосових сигналів 
з допомогою мікрофона М. На основі цих сигналів планується проведення 
виділення інформативних ознак окремих голосних та приголосних 
вокалізованих звуків в структурі ЕМГ сигналів. Власне процес формування 
кодової послідовності з голосних та приголосних звуків ілюструє рис. 2.  

 
а)                                                                 б) 

 
в) 

Рис. 2. Метод формування кодової послідовності 
 
Рис. 2,а ілюструє формування вікна, що відповідає початку і кінцю 

процесу мовлення – заштрихована область (за результатами опрацювання ЕЕГ 
сигналів), рис. 2, б ілюструє виділення ділянок, які відповідають голосним 
звукам – затемнені ділянки (за результатами опрацювання ЕМГ сигналів).     
Рис. 2, в ілюструє ідентифікацію окремих фонем по отриманій кодовій 
послідовності (за результатами опрацювання голосових сигналів на етапах 
«навчання»). 

Висновки.  
Висористовуючи запропоновану структуру системи відбору та 

опрацювання біосигналів (голосових, електроенцефало- та 
електроміографічних сигналів) можна реалізувати технічні засоби для 
відновлення комунікативної функції мови людини. 
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Аннотація: в роботі розглядаються існуючі варіанти розміщення 

контекстної реклами в соціальних мережах та запропоновано реалізацію 
методу таргетингування й збору статистичних відомостей про рекламну 
кампанію 

Ключові слова: контекстна реклама, таргетинг, соціальні мережі, 
рекламна кампанія 

Abstract: the existing options for making contextual advertising in social 
networks were considered and the method for implementation of targeting and 
collecting of ad campaign statistical data was suggested. 

Key words: contextual advertising, targeting, social networks, ad campaign. 
Вступ 
Швидкий розвиток рекламного ринку в сучасному суспільстві вимушує 

рекламодавців шукати різноманітні шляхи для інформування цільової категорії 
споживачів товарів чи послуг. Одним з ефективних рішень реалізації цього 
процесу є контекстна реклама. 

З'явившись в 1998 році, контекстна реклама раз і назавжди змінила 
рекламний ринок і дала величезний поштовх до розвитку інтернет-економіки. 

Технології контекстної реклами в даний момент можна вважати вершиною 
рекламних технологій. 

Основний текст 
Контекстна реклама діє вибірково і відображається відвідувачам інтернет-
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сторінки, сфера інтересів яких потенційно збігається або перетинається з 
тематикою рекламованого товару або послуги, цільової аудиторії, що підвищує 
ймовірність їх відгуку на рекламу. 

Для визначення відповідності рекламного матеріалу сторінці інтернет-
сайту зазвичай використовується принцип ключових слів. На ключові слова 
орієнтуються і пошукові системи. Тому контекстна реклама з більшою 
ймовірністю буде продемонстрована споживачеві, який використовує мережу 
Інтернет для пошуку інформації, що цікавить про товари або послуги. 

Майже всі пошукові машини в мережі Інтернет використовують системи 
контекстної реклами для отримання прибутку (наприклад, рекламна мережа 
Yandex.Direct є джерелом прибутку компанії Yandex). 

Системи контекстної реклами дозволяють розміщувати рекламу як на 
сторінках з результатами пошуку за певними ключовими словами, так і на 
сайтах, що встановили блоки контекстної реклами на своїх сторінках.[1] 

На даний момент 82 млн користувачів з країн СНД – щомісячна аудиторія 
Вконтакте на літо 2015 року, у Facebook це 37 млн, у Однокласників – 42 млн, у 
Twitter – 11.6 млн. У жодного ЗМІ у світі немає порівнянної аудиторії, тому 
реклама в соціальних мережах сьогодні вважається найефективнішою. 
Особливе місце в соціальному маркетингу займає таргетована реклама, 
орієнтована на інтереси користувача. 

Таргетована реклама в соціальних мережах  це показ на персональній 
сторінці користувача тих оголошень, які відповідають інтересам цього 
користувача. 

Іноді таргетовану рекламу називають «контекстною рекламою в 
соціальних мережах». Контекстна реклама орієнтована на пошукові запити 
користувача і контент сторінки, на якій відображається, а таргетована - на 
інтереси та особисті дані, які користувач вказує в своєму профілі.[2] 

У реклами в соціальних мережах є дві незаперечні переваги: гігантська 
аудиторія і можливість точного налаштування рекламної кампанії на «своїх» 
людей. Іншими словами, ваше оголошення буде показано тільки тим людям, які 
зацікавлені у вашому продукті або послугах. 

У країнах СНД широко використовуються чотири соціальні мережі: 
ВКонтакте, Однокласники, Facebook і Twitter. У кожної з них свої плюси і 
мінуси при роботі з цільовою аудиторією.[3] 

Особливості рекламних оголошень у соціальних мережах: 
• Ця реклама недорога, в порівнянні з іншими рекламними майданчиками, 

що працюють за принципом «pay-per-click» (плати за клік), наприклад, 
Google AdWords, Яндекс.Директ; 

• Є багато опцій для таргетингу (вибір цільової аудиторії); 
• Рекламу в Facebook набагато простіше створити і керувати нею, ніж в 

Google; 
• Реклама має систему аукціону, тобто рекламні оголошення 

«змагаються» за місця, грунтуючись на ціні, яку ви встановлюєте. 
Основне завдання управління контекстною рекламою – зосередження усіх 

можливих механізмів впливу на рекламну кампанію, збір та систематизація 
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статистичних даних використання даної кампанії в одному місці, що б 
забезпечило підвищення швидкодії управління та збільшення кількості 
рекламних кампаній, якими рекламодавець може управляти одночасно. 

На даний момент у світі не існує універсальної системи з управління 
контекстною рекламою в соціальних мережах. Існують сервіси за допомогою 
яких можна відслідковувати основні показники проходження кампанії – це 
сервіси Яндекс.Метрика та Google Analytics. У зв’язку з цим виникла 
необхідність швидкого управління контекстною рекламою у соціальних 
мережах з використанням єдиної системи,  яка реалізує в собі як можливість 
перегляду статистики рекламних компаній в різних соціальних мережах, так і 
можливість створення нових рекламних компаній з різноманітним таргетингом 
відповідно до цільової категорії. Тому, враховуючи постійних ріст попиту на 
контекстну рекламу в соціальних мережах, розробка подібної системи є 
актуальною і така система може мати великий попит у різноманітних 
рекламних фірм. 

Висновки 
Було розглянуто існуючі системи для розміщення контекстної реклами та 

ведення рекламної кампанії в соціальних мережах. Оскільки на даний момент 
не існує ідеальної системи для ведення рекламної кампанії запропоновано 
розробити систему для ведення рекламної кампанії одночасно у кількох 
соціальних мережах з можливістю фільтрування статистичних даних про 
кампанію та методику підбору користувачів для показу реклами відповідно до 
налаштованого таргетингу.  
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В работе представлены результаты определения прочностных расчетных  

характеристик основных элементов конструкции активного способа защиты 
морских гидротехнических сооружений шельфа от воздействия движущихся 
ледовых полей, выполненные в программе системы автоматизированного 
проектирования Solid Works, прикладной пакет программ  Expres  Simulation. 

Ключевые слова: активная ледовая защита, морские гидротехнические 
сооружения, прочностные характеристики материалов, Сапр  Solid Woks. 

The general existing information about the theory of shock between fast bodies, 
which using for determination main mathematical model of process of the destruction 
of the moving ice in front the sea oil&gas platform of Offshore have been shown.  

Keywords: ice-resistant offshore platforms, active methods of protection from 
ice, SAPR (system of automatic project) Solid Works. 

1. Выбор материала для предлагаемой конструкции 
В ходе предварительных расчетов [1, 2] воздействия ледового поля на 

шипы и корпус барабана устройства активной ледовой защиты морских 
нефтегазовых платформ при дроблении ледяного покрова было предложено 
использовать легированную сталь с характеристиками, представленными в 
(табл. 1). 

                                                                                  Таблица 1 
Характеристики материала барабана и шипов 

Свойство Значение Единицы измерения 
Модуль упругости (Юнга) 2,1e+011 Н/м^2 

Коэффициент Пуассона 0,28 Не применимо 
Модуль сдвига 7,9e+010 Н/м^2 

Плотность 7700 кг/м^3 
Предел прочности при растяжении 723825600 Н/м^2 

Предел прочности при сжатии   Н/м^2 
Предел текучести 620422000 Н/м^2 

Коэффициент теплового расширения 1,30E-05 /K 
Теплопроводность 50 W/(м·K) 

Удельная теплоемкость 460 J/(кг·K) 
 
2.  Исследование воздействия ледового поля на барабан 
Рассматриваемая конструкция представляет собой вытянутый полый 

цилиндр длиной L = 10 м с расположенными на равном расстоянии рядами 
шипов, повернутыми на 45о для увеличения площади соприкосновения с 
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движущимся льдом. Наглядное изображение взаимодействия барабана 
представлено на (рис. 1). В ходе исследования взаимодействия барабана с 
движущимся ледовым полем устанавливается фиксированное крепление в 
узлах размещения подшипников барабана. Для уменьшения деформационных 
усилий на барабан в конструкции предусмотрены ребра жесткости внутренние 
радиальные переборки. В местах соединения перегородок барабана с валом 
также устанавливаются фиксированные крепления. 

 
Рис.1. Наглядное изображение взаимодействия барабана со льдом 
 
Далее непосредственно прикладывается удельное давление вдоль 

плоскости шипа по всему барабану. Результаты исследований  деформации 
барабана и статического узлового напряжения представлены ниже с (рис. 2 – 4) 
. 

 
Рис. 2.  Эпюра статического узлового напряжения в материале барабана в 

изометрии 
 

 
Рис. 3.  Эпюра статического перемещения (деформации) барабана под 

воздействием движущегося ледяного поля 
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Рис. 4. Деформация барабана в изометрии и на виде сбоку 

 
3.  Исследование воздействия льда на шип барабана и его прочность 
Как и в случае с конструкцией корпуса барабана, для расчета шипа 

применяется та же легированная сталь, а так же устанавливается 
фиксированная геометрия в области соединения шипа с корпусом барабана. 
Учитывая то, что шип повернут на 45о, прикладываем удельное давление на 
стенки шипа вдоль фронтальной плоскости. 

Ниже представлены эпюры деформации шипа и статического анализа 
узлового напряжения  (рис. 5 – 7). 

Вывод:  Предложенная конструкция в виде вращающегося барабана с 
шипами для способа активной защиты морских гидротехнических сооружений 
шельфа Арктических и Северных морей (в частном случае -морских 
нефтегазовых платформ) от воздействия ледовых полей обеспечивает 
необходимые эксплуатационные показатели дробления льда перед морскими 
нефтегазовыми сооружениями [2, 3].  

 

 
Рис. 5.  Эпюра статического узлового напряжения в материале шипа 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 55 



 Том 2. Выпуск 1 (42)                                                                                                                        Технические науки 

 
Рис. 6.  Эпюра статического перемещения (деформации) шипа 

 

 
Рис. 7. Деформация шипа в изометрии и на виде сбоку 

 
Основные элементы конструкции (барабан и ледоразрушающий шип) 

выдерживают прочностные нагрузки от движущегося ледового поля при 
минимальных деформациях конструкции модели устройства при максимальных 
нагрузках от ледовых полей. 
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Представлена физическая модель установки регенерации отработанных 
моторных масел с оригинальной конструкцией вакуум-термического 
циклонного испарителя для удаления водо-топливных фракций из 
отбракованного судового масла, а также результаты испытаний установки в 
условиях эксплуатации морского судна.    

Ключевые слова: регенерация отработанных масел, физическая модель 
установки,  способы регенерации, водо-топливные фракции. 

Physical model of regeneration plant  for refusing  motors oils is presented with 
the original construction of vacuum-thermal cyclone evaporator  to remove the 
water-fuel fractions from discarded motor oil and the results of testing the 
installation  in conditions  of  sailing ship. 

Key words: regeneration of waste oils, plant regeneration, methods of 
regeneration, water-fuel fractions. 

Основной частью  существующих установок по регенерации отработанных 
моторных масел (ОММ) является тонко-пленочный испаритель (ТПИ) – это 
высокая колонна круглого сечения в которую подается подогретое до 80-120°С 
ОММ [1,4]. В колонне создается определенное разряжение. В центре колонны 
проходит ось с лопатками для создания тонкой пленки ОММ. Стенки колонны 
подогреваются до температуры около 200°С. Масляная пленка должна 
контактировать со стенками колонны очень кратковременно, чтобы не было 
крекинга,  выгорания масла и уноса масляных фракций вместе с испаряющейся 
водой и легкими фракциями топлива. За счет вакуума и температуры из ОММ 
удаляются водо-топливные фракции (ВТФ) [5]. 

В судовых условиях эксплуатации ДВС в результате загрязнения масел 
жидкими загрязнителями бракуется от 50 до 70% масел [3,5].  

Авторами разработана установка  «РУМС- 1» (регенерационная установка 
для масел судовая – 1) и способ  для повышения интенсификации  процесса 
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удаления ВТФ из ОММ и повышения экономичности ее работы за счет 
возможности использования, при ее работе, утилизации тепла судовой 
энергетической  установки и  вакуумирования  циклонного испарителя (ЦИ) за 
счет работы  судовых систем и механизмов (получен патент). 

Физическая модель экспериментальной установки представляет из себя 
следующие конструктивные узлы: камера капельного испарения - 1 с 
форсункой - 2 и всасывающей вакуумированной камерой - 3; циклонный 
испаритель - 4 с теплоизоляцией стенки - 5,  подогревателем - 6,  приемником 
пара - 7, входным отверстием - 8 и выходным отверстием - 9; подающий 
масляный насос - 10; основной подогреватель масла - 11; фильтр грубой 
очистки  - 12; фильтр тонкой очистки - 13; конденсатор - 14; водяной эжектор - 
15; маслосборник - 16 с теплообменником - 17; откачивающий масляный насос 
-  18; диспергатор-дозатор присадки - 19; фильтр тонкой очистки - 20.  

 
Рис. Схема взаимодействия элементов физической модели установки 

РУМС – 1. 
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Реализация способа удаления ВТФ из ОММ посредством согласованной 
работы конструктивных узлов физической модели, которая представлена на 
рисунке,  осуществляется следующим образом: отбракованное судовое масло 
через фильтр грубой очистки 12  и теплообменник 17, насосом 10 подается на 
подогреватель масла 11. От подогревателя 11 через фильтр тонкой очистки 13 
масло, с параметрами: давление масла рм=1-2,5  МПа и температура масла 
tм=130-170°С, подается на форсунку 2. Из форсунки 2 линейный факел без 
крутки распыленного масла в виде узкого полого конуса через камеру 
всасывания 3 со скоростью V = 25-40 м/с подается в камеру объемного 
капельного испарения 1. Разрежение  в вакуумированной  камере всасывания 3 
используется для формирования факела распыленного масла и 
вакууммирования конденсатора 14. Давление (абсолютное) в камере 
капельного испарения и циклонном испарителе 4 поддерживается в диапазоне 
0,01-0,03 МПа при температуре 100-160°С.  В камере капельного испарения 1 
из масла испаряется вся вода и часть легких топливных фракций.  

Камера капельного испарения 1 представляет собой ступенчатый цилиндр 
или конус  соосный с форсункой с небольшим углом конусности, например 5-
10 град. Из камеры  капельного испарения 1 парожидкостный факел 
распыленного масла тангенциально подается в верхнюю часть неподвижной 
внутренней поверхности циклона 12, движение факела из линейного переходит 
во вращательное по внутренней поверхности циклона. На стенке циклона 12 за 
счет центробежных сил многократно превышающих силу тяжести 
осуществляется разделение паровой и жидкой фаз факела распыленного масла 
и формируется пленка масла. Геометрические характеристики циклона при 
проектировании выбираются такими, чтобы обеспечивалось стабильное 
безотрывное течение пленки масла по спирали сверху вниз при статических 
наклонах циклона от вертикали ± 40° и ± 30° в условии качки и дифферента 
судна с периодом качки 5 секунд и исключался вторичный распыл масла из 
движущейся его пленки. 

Пары воды и топлива, испарившиеся в камере капельного испарения 1 и 
отсепарированные в циклоне 4 за счет формы ЦИ и инерционных сил движутся 
в циклоне по двум вихрям: внешнему движущемуся спутно движению пленки 
масла по спирали сверху вниз и внутреннему поднимающемуся снизу циклона 
вверх к выходному парубку циклона 7 по спирали с обратным вращением. За 
счет эффекта Ранка-Хилша температура внешнего вихря выше температуры 
внутреннего парового вихря, что способствует интенсификации процесса 
пленочного испарения. 

Выводы: Проведенные лабораторные испытания подтвердили 
достаточную эффективность физической модели установки и конструкции ЦИ. 
При определенных, оптимальных режимах работы  установки осуществляется 
практически полное восстановление показателей масла до эксплуатационных, в 
отличие от браковочных, обусловленных наличием воды и топлива в моторном 
масле. Температура вспышки масла при двукратной циркуляции повышена со 
155  до 200 °С, а кинематическая вязкость при 100 °С - с 8,97 до 11,22 мм2/с. 
Содержание воды в эмульгированном масле с 3,1 %, за однократный проход 
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через испаритель, понижено до следов воды. Причем современные средства 
очистки моторных масел от ВТФ, установленные на судах бессильны при 
данных загрязнениях масла. 

Для дальнейшего совершенствования физической модели установки 
намечены следующие конструктивные мероприятия: 
 создание конструкции поворотного устройства для изменения условий 

натекания конусного факела ОММ на поверхность циклонного испарителя; 
 модернизация распылителя форсунки-эжектора для регулирования 

площади конусного факела ОММ при контакте с внутренней 
поверхностью циклона;  

 регулирование изменением площади нижней части циклонного испарителя 
для регулирования удерживающей способности циклонного испарителя по 
объему ОММ; 

 применение дополнительного регулируемого подогревателя в сливной 
емкости для оптимизации параметров удаления ВТФ из ОММ; 

 применение дополнительного регулируемого подогревателя в верхней 
эллипсоидной части корпуса ЦИ. 
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Аннотация. В работе рассматривается характер движения сыпучих 
материалов по длине циркуляционного классификатора. Отмечается, что при 
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циркуляционном движении весь материал в поперечном сечении барабанного 
классификатора можно разделить на поднимающийся и скатывающийся слои. 
Время цикла включает в себя время пребывания частицы в указанных слоях. По 
мере продвижения материала в направлении области разгрузки уменьшается 
площадь, занятая частицами в поперечном сечении барабана и уменьшается 
время цикла. Эта величина непосредственно связана с объемом материала, 
участвующего в цикле, поэтому необходимо учитывать данную 
закономерность при моделировании процесса классификации в барабанном 
грохоте непрерывного действия. 

Ключевые слова: классификатор, сыпучий материал, барабан. 
Abstract. In work nature the movement of bulks on length the circulating 

qualifier is considered. It is noted that at circulating movement all material in the 
cross section of  drum qualifier can be divided into rising and rolling down layers. 
Time of a cycle includes time stay a particle in the specified layers. In process of 
advance material in the direction of area unloading the area occupied with particles 
in the cross section of a drum decreases and cycle time decreases. This size is directly 
connected with the volume of the material participating in a cycle therefore it is 
necessary to consider this regularity when modeling process of classification in a 
drum roar continuous action. 

Key words: qualifier, bulk, drum.  
Вступление. Моделирование процесса классификации сыпучих 

материалов в барабанных грохотах (классификаторах) непрерывного действия 
невозможно без математического описания движения материала в поперечном 
и продольном сечении аппарата.  

Обзор литературы. Математическое описание движения сыпучего 
материала в поперечном сечении барабанного классификатора было  
рассмотрено  в  таких  работах  как: 1. Першин В.Ф. Моделирование процесса 
смешения сыпучего материала в поперечном сечении вращающегося барабана. 
Теоретические основы хим. технологии,  1986,  т. 20, № 4. – С. 508–513. 2. 
Першин В.Ф. Энергетический метод описания движения сыпучего материала в 
поперечном сечении гладкого вращающегося цилиндра. Теоретические основы 
хим. технологии, 1988, т. 22, № 2. – С. 255–260. Однако математическому 
описанию движения сыпучего материала по длине барабанного классификатора 
посвящено незначительное количество работ и детально этот вопрос не 
рассматривался. 

Основной текст. При циркуляционном движении весь материал в 
поперечном сечении барабанного классификатора можно разделить на 
поднимающийся и скатывающийся слои [1]. В поднимающемся слое материал 
движется сплошным потоком, и смешивания частиц не наблюдается. Процесс 
смешивание-сегрегация происходит, в основном, в скатывающемся слое. В 
поднимающемся слое материал движется сплошным потоком, и смешивания 
частиц не наблюдается, однако происходит процесс разделения частиц 
различных фракций. Процесс смешивания наиболее активно происходит, в 
основном, в скатывающемся слое. 

Время, за которое частица может совершить полный цикл циркуляции, т.е. 
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время цикла, может быть определено, как сумма  времени пребывания частицы 
в поднимающемся слое Пτ  и времени пребывания в скатывающемся слое СКτ  

  СКПЦ τττ +=                                                     (1) 
Как показывают результаты экспериментальных исследований, количество 

материала убывает в направлении от области загрузки барабана до области его 
разгрузки. Очевидно, что площадь, занятая циркуляционным контуром 
материала в области загрузки барабана будет наибольшей, а площадь в области 
разгрузки – наименьшей. Учитывая сказанное, при моделировании процесса 
смешивания-разделения в барабанном классификаторе непрерывного действия 
невозможно рассматривать процесс, проходящий в фиксированном 
циркуляционном контуре. Необходимо учитывать факт перемещения материала 
вдоль оси барабана, а также  факт уменьшения площади,  занятой материалом в 
поперечном сечении грохота [2, 3]. 

С учетом того,  что по мере удаления от области загрузки  барабана 
количество материала в поперечных сечениях убывает, скорость продвижения 
материала в осевом направлении будет возрастать, поскольку выполняется 
условие неразрывности потока. Таким образом, имеет место закономерность,  
связывающая количество сыпучего материала в поперечном сечении барабана с 
его скоростью продвижения в осевом направлении. 

Перемещение частиц сыпучего материала в осевом направлении 
происходит в скатывающемся слое,  однако по мере продвижения материала в 
направлении ссыпающего края уменьшается площадь,  занятая смешиваемыми 
частицами в поперечном сечении барабана. Как следствие, уменьшается 
толщина скатывающегося и поднимающегося слоев. 

В соответствие с зависимостью (1) величина времени цикла будет в 
каждом последующем сечении меньше предыдущего. Объяснение этому факту 
можно получить из следующих рассуждений. Время цикла может быть 
определено,  наряду с зависимостью (1), исходя из следующего выражения  

                                           СР/ντ FЦ = ,                                                     (2) 
где F – площадь,  занятая циркуляционном контуром в поперечном сечении 
барабана; СРν  – средняя скорость продвижения материала в поднимающемся 
слое материала в поперечном сечении классификатора. 

Эпюра скоростей в этом слое имеет трапециидальную форму и изменяется 
от скорости Сν  в области центра циркуляции, до скорости Нν  в 
непосредственной близости от обечайки барабана.  Эти скорости можно 
определить из зависимостей 

                                                 cRС ∗=ων ;                                                  (3) 
                                               RН ∗=ων ,                                                   (4) 

где ω  - угловая скорость вращения барабана; R   и сR - радиусы барабана и 
центра циркуляции. 

Средняя скорость может быть рассчитана из выражения 
                                             ( )/2c RRСР +∗=ων                                            (5) 

Как отмечалось выше,  по мере продвижения материала в направлении 
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области разгрузки уменьшается площадь F ,  занятая частицами в поперечном 
сечении барабана,  следовательно,  числитель  в  зависимости  (2)  уменьшается. 
При этом происходит уменьшение толщин поднимающегося и скатывающегося 
слоев, а радиус центра циркуляции cR  увеличивается.  Как следствие, согласно 
выражению (5), увеличивается средняя скорость и  происходит уменьшение 
времени цикла Цτ . Эта величина непосредственно связана с объемом 
материала, участвующего в цикле, поэтому необходимо учитывать данную 
закономерность.  

Описанная закономерность может быть учтена при моделировании 
процесса классификации в барабанном грохоте непрерывного действия, если 
использовать в  качестве исходных данных величину времени пребывания 
частицы сыпучего материала в барабане.  

Заключение и выводы. 
Процесс движения в барабанном классификаторе непрерывного действия 

представлен дискретным в пространстве и времени [2, 3].  В связи с этим, 
процесс смешивание-разделение можно считать аналогичным периодическому,  
но переход на каждый следующий участок должен учитывать изменение 
конфигурации циркуляционного контура, связанное с уменьшением площади, 
занятой материалом в поперечном сечении барабана. 
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Аннотация. В предлагаемой работе представлены результаты 
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экспериментальных исследований и особенности проведения режима процесса 
десублимации с целью получения плотных тонких дисперсий, в частности, 
ультрадисперсного порошка двуокиси кремния. 

Ключевые слова: экспериментальные исследования; процесс десублимации; 
ультрадисперсный порошок; установка; параметры. 

Abstract. This paper presents the results of experimental research and special 
aspects of desublimation process conditions in order to produce dense fine 
dispersions, in particular ultradisperse silica powder. 

Key words: experimental research; desublimation process; ultradisperse 
powder; installation; options. 

Введение. Данная работа посвящена экспериментальным исследованием 
процесса получения плотных тонких дисперсий на основе десублимации паров 
диоксида кремния SiO2. Выбор этого объекта исследований процесса 
десублимации для проверки и уточнения развитых ранее теоретических 
положений обусловлен отсутствием токсичных составляющих данного 
процесса и возможностью четкой идентификации режимных параметров и 
состояний, т.к. физические характеристики SiO2 хорошо изучены. 

Экспериментальные исследования проводились с целью проверки 
адекватности ранее разработанных теоретических положений [1-6]. Конкретно, 
исследованию подвергали процесс десублимационного получения  
ультрадисперсного порошка двуокиси кремния. При этом  изучали влияние 
степени пересыщения, а также характеристики  и кинетику процесса. 

Автором [7] был предложен новый способ обогащения высококремниевых 
фосфоритов Каратау, заключающийся в термообработке сырья фторидом 
аммония с целью превращения диоксида кремния, содержащегося в сырье в 
кремнефторидом аммония с последующей его возгонкой. 

Нами, с целью получения  SiO2  была использована данная реакция, но с 
некоторым изменением. Известно, что при определенной температуре она 
осуществляется  в обратную сторону с выделением SiO2 :  

SiO2  + 6NH4 F ⇔ (NH4)2 SiF6 + 4NH3 + 2H2 O                           (1) 
Температурный порог, при котором начинает осуществляться выделение 

SiO2, обнаружен нами и составляет 4500С. Данная реакция осуществлялась на 
экспериментальной установке, представленной на рис. 1.  

Работа установки осуществлялась следующим образом. В печь 1 
вставлялась керамическая трубка 2, куда помещали лодочку (бюкс) 3 с пробой, 
подготовленной в соответствии с методическими рекомендациями. Затем 
включали печь и при достижении заданной температуры открывали  шибер 7. 
Образующиеся пары поступали в емкость 4, где происходила десублимация 
фосфорита, а оставшиеся пары окиси кремния отсасывались в конденсатор 6. В 
результате контакта паров с охлаждающей поверхностью барабана 
происходила их десублимация, съем и сбор готового продукта. Температура в 
печи достигла от 400 до 8000С.  

Готовый продукт собирали в стеклянные бюксы и отправляли на анализ 
химического и дисперсного состава. Анализировалась также кристаллическая 
структура. В качестве оборудования для проведения электронно-
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микроскопических исследований десублимата использовался растровый 
электронный микроскоп JSM-6490LV (РЭМ). Проведения исследований и 
определение ошибок измерений осуществлялось по стандартным методикам. 

 
1–печь; 2-трубка; 3–лодочка; 4-емкость; 5–бункер; 6-конденсатор; 7-шибер 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 
Для проведения исследований была осуществлена подготовка пробы: 
- речной песок в количестве 1 кг просеивали с целью отделения от 

крупных посторонних примесей, затем отмывали дистиллированной водой. 
- далее его промывали горячей соляной кислотой HCl концентрацией 15-

20% в  течении 15-20 мин и кипятили в течении 15 мин. Затем отстаивали в 
залитом состоянии в течении 2 часов и жидкость сливали. 

- полученный отстой промывали дистиллированной водой в течении 30-40 
минут с целью отмывки от оставшихся посторонних примесей и остатков 
кислоты. 

- далее его высушивали до содержания влаги в пределах 0,5-1%. 
Полученная проба имела белый цвет. 

- затем смешивали 1 часть (весовую) с 6-ю весовыми частями NH4 F – 
фторида аммония. 

- полученную смесь насыпали в лодочку, которую поместили в печь и 
возгоняли при t = 400-6000С до появления резкого запаха NH3 . 

- образующиеся пары улавливали путем их десублимации на охлаждаемую 
поверхность в течении 1,5-2 часов с целью оценки температуры возгонки и 
десублимации. 

Предыдущую операцию повторяли 3-4 раза. 
Обработка результатов эксперимента 
Обработке были подвергнуты возгоны проб, полученные при температуре 

в диапазоне 450-6000С. По результатам замеров давления построен график 
относительного пересыщения показанный на рис. 2.   

На рис. 2. показаны также результаты сравнения расчетов по 
теоретической методике, изложенной ранее и  результаты проведенных 
экспериментов. Видно, что согласование результатов находится в пределах 
10%. 
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сплошная линия - расчет по модели; точки - экспериментальные данные, 

Рис. 2. Зависимость относительного пересыщения паров диоксида кремния 
от переохлаждения при десублимации 

 
Рис. 3. Электронная микрофотография образцов десублимации возгона 

 

 
Рис. 4. Данные рентгеноспектрального микроанализа образцов 

десублимации  возгона 
 
Всего на основе пяти подготовленных проб было сделано и 

проанализировано 33 возгона. В каждом случае производили определение 
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функции распределения частиц по размерам, подсчитывая  количество частиц в 
поле микрофотографии наложением сетки с шагом 2 мкм 

На рис. 3 и 4 показаны примеры форм представления экспериментальных  
данных с помощью электронной растровой микроскопии и 
рентгеноспектральном микроанализе соответственно.  

Характерные примеры результатов этих измерений в виде долевых функций 
распределения показаны на рис. 5 и 6 для трех из подготовленных проб. 

 
1- проба 1; 2- проба 3; 3- проба 5; пунктир- теоретическая оценка. 

Рис. 5. Долевые функции распределения частиц оксида кремния после 
десублимации возгонов на подложке усреднение по возгонам 

 
1- проба 2; 2- проба 4; 3- проба 6; пунктир- теоретическая оценка. 

Рис. 6. Долевые функции распределения частиц оксида кремния после 
десублимации возгонов на подложке, усреднение по возгонам 
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1- проба 3; 2- проба 5; 3- проба 7; пунктир- теоретическая оценка. 

Рис. 7. Долевые функции распределения частиц оксида кремния после 
десублимации возгонов на подложке, усреднение по  возгонам 

 
Четко фиксируются две стадии - быстрый рост долевой функции 

распределения в диапазоне размеров частиц от 0 до 8- 10 мкм и ее практическая 
стабилизация после 19 -15 мкм. Это позволяет оценить средний размер 
нуклеатов оксида кремния  на подложке в диапазоне от 2 до 4 мкм. 

Выводы  
1 Результаты экспериментальных исследований десублимаций возгонов 

диоксида кремния подтвердили теоретический вывод о наличии стадии 
быстрого образования первичных нуклеатов и последующей стадии 
медленного, диффузионно контролируемого роста агрегатов.  

2 Средний размер образующихся нуклеатов оксида кремния на кварцевой 
подложке составил порядка 2,4 мкм. 

3 Результаты экспериментов подтвердили корректность теоретических 
моделей  и адекватность методики расчета функции распределения частиц 
десублимируемой фазы по размерам в зависимости от пересыщения в паровой 
фазе. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы мониторинга показателей качества 

работы персонала при техническом обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной техники. Обоснованы основные составляющие и 
информационное обеспечение системы мониторинга. 

Ключевые слова: мониторинг, машина, оператор, надежность, ремонт. 
Abstract. The article is dedicated to problems of monitoring of indicators of 

quality staff in maintenance and repair of agricultural machine. The main 
components and also its dataware is grounded. 

Key words: monitoring, machinery, human- operator, reliability, repai. 
Вступление. Анализируя надежность сельскохозяйственной техники, как 

сложных технических систем «Человек-Машина» (СТС «ЧМ»), следует 
рассматривать не только взаимодействие человека - оператора и машины, но и 
инженерно - технического персонала с машиной и целенаправленную 
деятельность руководителей, организующих процессы системы технического 
обслуживания и ремонта (СТОР). В последние десятилетия в аграрные 
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предприятия поступает значительное количество импортной техники, но 
отсутствие методов количественной оценки качества технологических 
процессов СТОР, затрудняет установление риска исполнения и, 
соответственно, управления качеством их проведения. 

Обзор литературы. В последние годы в научных исследованиях в 
Украине появились работы [1, 2, 5], в которых рассматриваются вопросы 
обеспечения надежности сельскохозяйственной техники, развития системы 
технического сервиса, способы резервирования машин и отдельных узлов. 

Авторы научной работы [3] анализируя надежность авиационной техники, 
как эргативной системы «воздушное судно-обслуживающий персонал-
техническое обслуживание и ремонт», рассматривают взаимодействие 
инженерно-технического персонала с технической системой и 
целенаправленной деятельностью персонала, организующего процессы ТОР. 

Вместе с тем, как подтверждает практика, эффективная эксплуатация 
техники зависит не только от операторов, она неразрывно связана с высокой 
надежностью работы работников СТОР. К сожалению, в научной литературе 
еще нет устоявшейся мысли о профессиональных и психологических 
требованиях к работникам инженерно-технической службы предприятий СТОР. 

Входные данные и методы. Целью представленной статье являются 
исследования, направленные на оценку и обеспечение работоспособности 
сельскохозяйственной техники, как эргативной системы, с учетом подготовки и 
профессиональных характеристик персонала. Основными методами 
исследований является методы системного анализа СТС «ЧМ». 

Результаты. Обсуждение и анализ. Мониторинг - это процесс 
наблюдения за объектом путем сбора, систематизации, обработки и накопления 
информации. Проведение мониторинга предусматривает решение нескольких 
задач: анализ, систематическое наблюдение и оценка объекта исследования; 
диагностика и оценка ожидаемого состояния объекта в определенный момент 
времени; формирование информационно-аналитической базы для принятия 
управленческих решений; формирования путей совершенствования системы 
мер [4]. Одним из основных способов мониторинга, который необходим для 
повышения эффективности деятельности АПК Украины является 
использование анализа информации из открытых источников. 

Средства для приготовления и раздачи кормов (СПРК) в процессе 
эксплуатации неоднократно теряют работоспособность и восстанавливается, от 
надежности их работы зависит обеспечение животных кормовыми смесями. 
Дополнительный фактор, который может привести к непредвиденному 
увеличению количества неисправностей в СТС «ЧМ» - это возможности 
человека-оператора, обслуживающего изделие. Растущая сложность СПРК и их 
автоматизация уменьшают нагрузку на операторов указанных машин, но 
повышают требования к инженерно - техническому персоналу, обеспечивают и 
проводят ТОР. Это приводит к перераспределению ошибок от одной категории 
работников, то есть операторов машин, к другой, то есть обслуживающему 
персоналу.  Вместе с тем, с повышением сложности конструкции СТС СПРК 
«ЧМ», значительно возрастают объемы ТОР, возникают трудности при 
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оптимальные характеристики СТС «ЧМ», необходимые характеристики 
операторов, которые занимаются эксплуатацией соответствующих СПРК. На 
втором этапе необходимо определить характеристику исполнителей ТОР, 
которыми они обладают для обеспечения работоспособности соответствующих 
СПРК и сравнение их с характеристиками СТС «ЧМ». Если полученные 
характеристики персонала не удовлетворяют нужное состояние СПРК, как СТС 
«ЧМ», то возникает необходимость третьего этапа - отбора и обучения 
операторов машин и исполнителей ТОР. 

Выводы. Полученные результаты дают возможность сформировать 
направления дальнейшего развития профессионально важных качеств 
операторов машин b исполнителей ТОР. Результаты исследований могут быть 
использованы для описания моделей и оценке надежности СТС «ЧМ» при 
старении или усовершенствовании машин; снижении или повышении 
профессионального уровня персонала. 
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Аннотация: Доказано, что в связи с исчерпаемостью ископаемых 
источников энергии необходимо осваивать альтернативные источники, к 
которым относится и биогаз. Основным параметром, который 
характеризует биогаз как топливо, есть его теплота сгорания, которая 
может определятся расчетным способом зная элементный состав биогаза, 
либо экспериментальным измерением в калориметрической бомбе. Однако для 
обоих этих способов необходимо иметь дорогое оборудавание. Поэтому 
необходимо определить, может быть, менее точный, но более простой способ 
измерения теплоты сгорания биогаза. Предложенный способ состоит в 
определении теплоты, которая передается воде при ее нагревании горящим 
биогазом, с учетом поправки на рассеивание теплоты в окружающую среду 

Ключевые слова: биогаз, природный газ, теплота сгорания, тепловая 
ценность, калориметрическая бомба. 

Abstract: It is proved that due to the depletion of fossil fuels is necessary to 
develop alternative sources, which include biogas. The main parameter that 
characterizes the biogas as a fuel is its heating value, which can determine the races-
even knowing the way the elemental composition of the biogas or the experimental 
measurement in a bomb calorimeter. However, both of these methods, optionally 
necessary to have expensive equipment. It is therefore necessary to define, perhaps 
less precise, but simpler method of measuring the heat of combustion of biogas. The 
proposed method consists in determining the heat that is transferred to the water 
when it is heated burning biogas, adjusted for the dissipation of heat into the 
environment 

Keywords: biogas, natural gas, heat of combustion, heat value, a bomb 
calorimeter. 

Введение.  
Несмотря на то, что по запасам природного газа Украина занимает третье 

место в Европе, высокая энергоемкость производственных мощностей 
промышленных предприятий в нашем государстве привела к тому, что запасов 
собственного природного газа нам хватает для удовлетворения 20% 
потребностей в нем [1]. Остальное приходится покупать за рубежом по 
высоким ценам. 

Вместе с тем, в процессе хозяйственной деятельности образуется масса 
отходов (осадок сточных вод, навоз сельскохозяйственных животных и комет 
птиц, отходы скотобоен, молочных и сахарных заводов, фармацевтической, 
косметической и бумажной промышленности и т.п.), которые необходимо 
утилизировать. Это можно осуществлять путем их анаэробной переработки, 
получая ценное органическое удобрение и биогаз, который можно использовать 
в качестве альтернативы природному газу. 
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Обзор литературы.  
Биогаз в разные периоды метанового сбраживания сырья имеет разный 

состав и энергетическую ценность. При проектировании биогазовых установок, 
планировании производства биогаза и возможности замены им природного газа 
возникает потребность в оценке энергетической способности биогаза. 

Зная процентное содержание составляющих, можно по формуле 
Менделеева рассчитать теплоту сгорания биогаза [2]: 

mnн HCCHSHHCOQ 589339234108128 422 ++++=  ; (1) 
где Qн − низшая теплота сгорания биогаза, кДж/м3; СО, H2, CH4, CnHm –  состав 
газообразного топлива, проценты по объему при нормальных условиях (0°С, 
давление 760 мм рт. ст.). 

Однако для определения элементного состава биогаза необходим 
газоанализатор, цена на который составляет приблизительно 5 тыс. евро. 

Существует способ определения теплоты сгорания с помощью 
калориметра [3]. Калориметрический способ определения теплоты сгорания 
характеризуется высокой точностью. Вместе с тем, он очень дорогой. Цена 
бомбового калориметра составляет $3 тыс. и выше. 

Поэтому цель наших исследований − определить менее точный, но более 
простой способ измерения теплоты сгорания биогаза. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
Предложенный способ определения теплоты сгорания биогаза заключается 

в том, что алюминиевая емкость, заполненная определенным объемом воды (1 
л), в крышку которой встроен ртутный термометр, подогревается на газовой 
плитке, подключенной к газгольдеру биогазовой установки. По термометру 
замеряется начальная температура воды в емкости, а после сгорания 
определенного объема бигаза (фиксируется по шкале, закрепленной на 
подвижном поршне газгольдера), − конечная температура. Низшая теплота 
сгорания биогаза определяется по формуле: 

( ) огибвввн VttVcQ 12 −⋅⋅⋅= ρ , (2) 
где Qн − низшая теплота сгорания биогаза, Дж/м3; св − удельная теплоемкость 
воды, Дж/(кг⋅К); Vв − объем воды, залитый в емкость, подогреваемый м3; Vбиог − 
объем биогаза, сжигаемого м3; ρв − плотность воды, кг/м3; t1 − начальная 
температура термометра, °С; t2 − конечная температура термометра, °С. 

Учитывая, что удельная теплоемкость воды св составляет 4200 Дж/(кг⋅К), 
плотность воды води ρв − 1000 кг/м3, а объем воды, залитый в подогреваемую 
емкость, Vв − 1 л (10-3 м3), формула (2) может быть представлена в виде: 

( ) биогн VttQ 124200 −⋅= . (3) 
Теплота, выделяемая при сгорании биогаза в конфорке газовой плиты, 

идет на нагрев воды в алюминиевой емкости и рассеивается в окружающую 
среду. Потери теплоты в окружающую среду можно считать системной 
погрешностью опыта. Однако аналогичные потери теплоты будут наблюдаться 
при нагревании емкости, заполненной водой, путем сжигания природного газа. 
Вместе с тем, низшая теплота сгорания природного газа, поставляемого 
потребителям, согласно ГОСТ 5542-87 должна быть не менее 31,8 МДж/м3 [4]. 
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По предложенной методике была определена теплота сгорания природ-
ного газа, поставляемого потребителям г. Киев. Объем воды в емкости 
составлял 2 л. Начальная и конечная температура воды, объем природного газа 
по счетчику, затраченный на ее нагрев, и рассчитанное по формуле (3) 
количество теплоты, идущей на подогрев воды в емкости при сжигании 
определенного объема природного газа, приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Определение количества теплоты, идущей на нагрев 2 л воды от 

температуры t1 до температуры t2 при сжигании определенного объема 
природного газа 

Температура воды  
в емкости 

Объем 
природного 

газа, м3 

Количество теплоты, 
использованное на нагрев 2 л воды 

от температуры t1 до t2 , МДж/м3 Начальная t1 Конечная t2 
17,5 51,5 0,013 22,0 
17,0 51,5 0,014 20,7 
16,5 51,5 0,014 21,0 

 
Среднее значение количества теплоты, затраченной на нагрев 2 л воды с 

температурой t1 до t2, при сжигании определенного объема природного газа 
составляет 21,2 МДж/м3. 

Итак, с 31,8 МДж/м3 теплоты сгорания природного газа 21,2 МДж/м3 
используется на подогрев воды в емкости, а 10,6 МДж/м3 теряется. Отсюда 
можно определить поправочный коэффициент К, который будет учитывать 
системную ошибку, вызванную потерями теплоты в окружающую среду: 

 5,12,218,31 ==K .  
С учетом определения поправочного коэффициента, формулы (2) и (3) 

приобретают вид: 
( ) ( ) біогбіогвввн VttVttVcKQ 1212 6300 −⋅=−⋅⋅⋅⋅= ρ . (4) 

 
Заключение и выводы 
Путем введения поправочного коэффициента, учитывающего системную 

погрешность измерения, предложенный экспресс-метод позволяет быстро 
определять теплоту сгорания биогаза. 
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Анотація. У статті представлені результати дослідження зміни 
міцності клеєвого, зварног і клеєзварного з’єднань, які застосовують при 
усуненні тріщин і пробоїн в чавунних базових деталях шасі енергонасичених 
тракторів, а також порівняльних випробувань на герметичність і корозійну 
стійкість. Дослідження проводилися для науково-практичного обгрунтування 
визначення параметрів технологічного процесу відновлення таких деталей. 
Визначено, що найбільшу стійкість до дії корозійного середовища має 
клеєзварне з’єднання, що пов’язане із захистом зварювальної точки клеєвим 
прошарком. Зниження міцності таких з’єднань пояснюється проникненням 
активної речовини під накладку і створення умов розклинювання від межових 
зон до центру. 

Ключові слова: деталі, тріщини, пробоїни, зварювання, клеєзварне 
з’єднання, клей, рівноміцність, ущільнення, герметичність, корозійна 
стійкість. 

Abstract. The results of the study changes the adhesive strength, weld and glue-
welding joins that are used in eliminating cracks and holes in the base iron Details of 
utility tractors and comparative testing for leaks and corrosion resistance. Research 
conducted for scientific and practical justification of determining the parameters of 
the process of restoration parts. It was determined that the greatest resistance to the 
corrosive environment has glue-welding joins that is connected with the protection of 
the welding point glue layer. Reducing the strength of such joins is explained by the 
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penetration of active substances under the pad and create conditions bowing 
boundary zones of the center. 

Keywords: parts, cracks, holes, welding, glue-welding connection, glue,  
compaction, sealing, corrosion resistance, glue welding, welding, adhesive 
compound, sealing, uniform strength. 

Введення. Відомо, що під час роботи чавунні базові деталі 
енергонасичених машин піддаються різним навантаженням, які виникають в 
результаті внутрішніх і зовнішніх навантажень, а це призводить до втрати 
герметичності, при наявності тріщин і пробрїн.  

При ремонті тріщин (їх усунення) у чавунних базових деталях, особлива 
увага приділяється створенню щільного і жорсткого зв'єднання [1, 4]. Цього 
досягають за допомогою використання прокладок, ущільнень, герметиків, 
композитиві та мехнанічних з’єднань та інше. Відновлення деталей з сірого 
чавуну має значні труднощі, що пов'язано з факторами: технологічністю 
матеріалу (хороші ливарні властивості та оброблюваність), стійкістю до 
зношування та достатньою надійністю. 

Серед діапазона деталей тракторів базові чавунні займають важливе місце. 
Вони становлять близько 70% від загальної маси деталей сільськогосподарської 
техніки. Аналіз показав, що немає сільськогосподарська машина, яка не мала б 
чавунних деталей. В більшості випадків вони визначають термін служби 
машини. Це відноситься, зокрема, до корпусних деталей з тріщинами, відсоток 
яких становить 1,7 ... 24% від загального числа, що приходять на ремонт. Ці 
елементи енергонасичених машин характеризуються великою різноманітністю 
в масі, складною геометрією, розмірами, умови експлуатації та вартістю. 

Огляд літератури. Проблема створення ефективних технологій, які 
можуть відновлювати роботоздатність чавунних деталей, приділяли в своїх 
працях такі вчені як: Патон Є.В., Лобанов Л.М., Беляєв I.П, Вавілов В.П., 
Лялякін В.П., Дорофєєв А.Л., Клюєв В.В., Mолодик Н.В., Тельнов [2, 3, 5] та ін. 

Мета. Провести порівняльні випробування та дослідити стійкість до дії 
агресивних корозійних середовищ на предмет зниження міцності трьох видів 
з’єднань, які використовують для усунення тріщин і визначити можливі області 
для їх застосування. 

Вихідні дані та методи. Для отримання об’єктивних даних про 
герметичності трьох видів з’єднань проведені комплексні дослідження, які 
включали: випробування зразків у лабораторії і експлуатаційних випробувань 
відновлених корпусних деталей. Випробування проводилися на порожнистих 
циліндричних зразках,  діаметром 150 мм. У цьому випадку тріщину імітували 
4 просвердлені отвори діаметром 4 мм. 

У зварному з’єднанні, зниження тиску за рахунок розгерметизації 
відбулося під надлишковим тиском 0,3 МПа через 0,36 години після 
навантаження рідиною в сстемі установки (стенда). Це вказує на необхідність 
для ущільнення такого з’єднання. Клеєве зруйнувалося при надлишковому 
тиску 0,4 МПа. Випробування проводилися у відповідності зі схемою: 
навантаження на кожній стадії експерименту дискретно збільшується до 1,0 
МПа, через 0,5 години по часу. 
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Випробування показали, що витік рідини при використанні клеє- зварного 
з’дднання не відбулося взагалі напротязі всього часу випробування. Як і слід 
було очікувати, використання адгезивного шару в такому з’єднанні забезпечує 
достатнє ущільнення при усуненні тріщини. 

Стенд для випробувань на герметичність відновлених чавунних деталей 
встановлювали в спеціалізованій майстерні. Відновлені картери коробки 
передач в кількості 10 штук були встановлені на стенді. Випробування 
проводилися на циклу протягом 2,0 годин. Розгерметизація з’єднань не 
відбулося. Деталі, які пройшли стендові випробування, були встановлені на 
трактори, які були направлені в есплуатацію. На протязі 10 місяців за ними 
вели спостереження. Машини (трактор Т-150 К) експлуатувалися в різних 
кліматичних і польович умовах, відповідно до методики тестових випробувань. 

Відповідно до розробленої методики, проведено дослідження до впливу 
агресивних середовищ, палива і масла. Кожна партія зразків (клеєве, клеєво- 
зварне і зварне з’єднанння) була витримана протягом 30, 60 і 90 днів. Вплив 
проводили в: повітрі, 3% розчин солі, воді, маслі і дизельноному паливі. На 
підставі результатів експериментальних досліджень визначені величинамвтрати 
міцності кожного з них. 

Результати. Аналіз та обговорення. Встановлено, що більше зниження 
міцності відбулося при розміщенні зразків в 3% -ному водному розчині NaCl. 
Це середовище має найбільшу втрату міцності в порівнянні із іншими. Як 
показали результати досліджень, клеє-зварне має кращу стійкість до дії 
корозійного середовища, а клеєве - найменшу. Випробування на протязі 30, 60 і 
90 днів показали, що міцність знижується відповідно: клеєзварні -1,5%, 2,7% і 
3,7%; зварні - 3,9%, 7,7% і 9,2% та клеєві 8,0%, 14,0% і 18,0%. 

Це підтверджує твердження, що зниження міцності, пов’язано тільки з 
ураженням крайових зон з’днання. Наявність ж клеєвого прошарку захищає 
зварні точки від пошкодження корозією. Його відсутність, як у зварного, 
значно збільшує втрату міцності в порівнянні з клеєзварним. 

Дослідження показали високу корозійну активність води, однак, але 
сольовий розчин викликає руйнування більше. У реальних умовах експлуатації, 
зовнішнє середовище складається з пари різних солей, дисоціації яких іони 
робить їх агресивними і корозійно активними. Значний науковий інтерес має 
зниження міцності з’єднань після тестування їх на повітрі. Дослідження 
показали, що клеєве, зварене і клеєзварне з’єднання мають достатній захист від 
впливу атмосфери. 

Тестування в дизельному паливі й мінеральному маслі, показало, що 
зменшення міцності під їх впливом у з’єднань не відбувається. У процесі 
експериментів ми вивчали природу зниження міцност кожного з них (рис. 1). 

Дослідження поверхні різу зварного ядра точки і її мікроструктури 
показало повну відсутність корозії в ньому і зони термічного впливу. Корозійні 
пошкодження виявлялися на зовнішніх частинах клеєвого прошарку з 
невеликим проникненням під перекриття накладкою. Це відбувається через 
дифузію молекул агресивного середовища в зоні контакту клеєвого валика до 
основної (металічної) частини зразка. Таким чином, в клеєвому валику були 
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виявлені мікротріщини, проникаючі через лінію розділу клей метал. Це 
викликає клиновидне розшарування з’єднання продуктами корозії. Зниження 
міцності клеєзварного пояснюється впливом агресивного середовища і 
пов’язане з частковою втратою міцності клейового прошарку. Таким чином, 
точка зварювання - захищена від руйнування. 

 

 
Рис. 1. Результати визначення зміни міцності з’єднання в корозійних 

випробуваннях 
 
На зовнішній стороні накладки в місцях прикладання електродів має місце 

корозійні відкладення, які виявляються у вигляді концентричних кілець з 
найбільшою концентрацією в периферійних зонах точок зварювання. Це, 
мабуть, пов’язано з процесами розподілу струму в контактному зварюванні. 
Сукупний ефект від зовнішніх і внутрішніх ділянок корозії в зоні 
розклинювання продуктами корозії, знижує міцність з’єднання.  

Висновки. Проведені порівняльні випробування зразків з тріщинами, які 
усунуто клеєм, зварюванням і клеєзварюванням показали, що тільки клеєзварне 
з’єднання має достатню стійкість до пульсуючою навантаження, величиною 0,1 
- 1,0 МПа. Зварне з’єднання втарило герметичність при надлишковому тиску 
0,3 МПа, а клеєве - 0,4 МПа. 

Дослідження показали, що клеєзварне з'єднання має високу стійкість до 
агресивних середовищ, воді, дизельного палива і мінерального масла, що 
гарантує довговічність корпусних чавунних детпалей в експлуатації. 
Визначено, що найбільше зниження міцності відбувається в 3% -ному водному 
розчині NaCl. Для 30, 60 і 90 днів міцність з’єднання зменшується, відповідно: 
клеєзварні - 1,5%, 2,7% і 3,7%; зварні - 3,9%, 7,7% і 9,2% до 8,0% клеєві, 14,0% і 
18,0%. 
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Анотація. Ряд специфічних характеристик полімерцементних 

композиційних матеріалів (висока когезійна та адгезійна міцності, корозійна 
стійкість, водонепроникність, морозостійкість, ударна міцність, 
тріщиностійкість) дозволяють створювати технології оперативного 
відновлення функціональних властивостей залізобетонних гідротехнічних 
споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу та підвищувати їх 
експлуатаційну надійність. 

В роботі наведено результати досліджень та оптимізації технологічних 
параметрів приготування та застосування полімерцементних композицій на 
основі ремонтно-відновлювальних сухих будівельних сумішей. 

Ключові слова: технологічні параметри, гідротехнічні споруди, ремонтно-
відновлювальні роботи, сухі будівельні суміші, адгезійна міцність. 

Abstract. A number of unique characteristics рolymercement composite 
materials (high cohesive and adhesive strength, corrosion resistance, water 
resistance, frost resistance, impact strength, fracture toughness) technology can 
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create rapid recovery of functional properties of reinforced concrete hydraulic 
structures Water Management and reclamation sector and improve their operational 
reliability and durability. 

The paper presents the results of research and optimization of process 
parameters of preparation and use of compositions based on Polymer repair and 
restoration of dry mixes. 

Keywords: technological options, waterworks, repair work, dry mix, adhesive 
strength. 

Вступ. Гідротехнічні споруди водогосподарсько-меліоративного 
комплексу експлуатуються в умовах агресивної дії різних факторів оточуючого 
середовища (температурно-вологісні зміни, коливання рівня і корозійна 
активність вод, осідання та здимання основ, явища кавітації, зносу, циклічність 
зволоження і висушування, заморожування і відтавання). Як наслідок цього 
природнім процесом в таких умовах є зростання пошкоджуваності конструкцій, 
тому актуальним є питання оперативного проведення ремонтно-
відновлювальних робіт з метою підвищення експлуатаційної надійності та 
довговічності гідротехнічних споруд.  

В інституті водних проблем і меліорації НААН розроблено рецептури 
ремонтних полімерцементних сухих будівельних сумішей [1,2] та рекомендації 
з технології їх застосування в практиці ремонтно-відновлювальних та 
гідроізоляційних робіт на гідротехнічних спорудах водогосподарсько-
меліоративного комплексу [3,4]. В даній роботі наведено результати 
досліджень та оптимізації технологічних параметрів приготування та 
застосування ремонтних композицій на основі полімерцементних сухих 
будівельних сумішей (ПСБС). 

Вхідні дані та методи. В дослідженнях застосовували ремонтні композиції 
наступного складу (мас.ч.): портландцемент ПЦ 1- 500 ПАТ «Волинь-цемент» - 
100; пісок річковий Дніпровський фракції 0,14…2,5 мм- 250; редиспергуючий 
полімерний порошок Неоліт Р4400 (Neolith P 4400) - 8; мікрокремнезем Елкем 
Мікросіліка (Elkem Microsilica) – 15; порошковий полікарбоксилатний 
суперпластифікатор Сіка ВіскоКрет 225 (Sika ViscoCrete 225) - 0,35; волокно 
армуюче поліпропіленове  ВАП – фібра (ТУ У 24.7-32781078-001:2006) – 0,3; 
вода – 25…27. 

Ремонтні композиції готували з використанням ручного низькообертового 
електроміксера: спочатку перемішували сухі компоненти, а потім цю суміш 
перемішували з водою. 

Перед нанесенням основного ремонтного шару застосовували праймер 
(проміжний шар підвищеної рухомості та адгезійної міцності до бетону) 
наступного складу (мас.ч.): портландцемент ПЦ 1-500 - 100; пісок фракції 
0,14…0,6 мм- 250; редиспергуючий полімерний порошок Neolith P 4400 - 50; 
мікрокремнезем Elkem Microsilica – 15; суперпластифікатор Sika ViscoCrete 225 
- 0,35; вода – 60. Технологічні та фізико-механічні характеристики ремонтних 
композитів визначали за стандартними методиками. Побудову і статистичний 
аналіз експериментально-статичних (ЕС) - моделей виконували за типовими 
методиками. 
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Для дослідження життєздатності ремонтної композиції (Тхв.) в залежності 
від технологічних факторів було проведено чотирьохфакторний експеримент за 
планом В4. В якості технологічних факторів були прийняті: рухомість 
композиції (Р=Х1=3,0±0,5 см), час перемішування (τ=Х2=5±0,2 хв.), частота 
обертання міксера, (τ=Х3=200±100 об/хв.), температура навколишнього 
середовища (t=Х4=20±15°C). Для дослідження адгезійної міцності системи 
матеріалів «праймер+ремонтний композит» проведено двохфакторний 
експеримент за планом В2. В якості технологічних факторів були прийняті: 
товщини шару праймеру (h=Х1=2±1 мм) та час витримки між нанесенням 
праймеру і ремонтної композиції, (tвитр=Х2=20±10 хв.). Дослідження впливу 
товщини шару ремонтної композиції (h= Х1=25±15 мм) та часу вібрації, 
(tвібр=Х2=30±30 сек) на питому вагу ρ(г/см3) та водопоглинання  Wм (%) 
ремонтної композиції також проводили із використанням плану В2. 

Результати. Обговорення і аналіз. В результаті реалізації плану 
експерименту В4  отримано ЕС - модель, яка виражає вплив рухомості (Х1), часу 
перемішування (Х2), швидкості обертання лопатки міксеру (Х3), та температури 
навколишнього середовища (Х4) на життєздатність ремонтної композиції: 

Тхв.= 30,0 + 7,0x1 +3,1x1
2 + 5,5х1x2

2 + 0,5х1
2x2 - 9,75х1

2x2
2- 2,0x1 х4 - 6,75x1

2 х4
 

+ 2,0x2 +1,6x2
2 +0,5x2х3

2 + 2,25x2
2х3

 

+ 0,25х3 - 6,6х3
2 + 2,5х1х3 + 3,0х1х3

2 - 0,25х1х3 - 9х1
2х3

2 

- 1,25х4 - 17,12х4
2 - 0,5х4x2 - 4,75х4x2

2 -2,25х4х3                                            (1) 
Аналіз моделі 1 показує, що найбільший позитивний вплив на 

життєздатність полімерцементної ремонтної композиції чинить рухомість, що 
пояснюється залежністю рухомості від кількості води в композиції, а 
життєздатності від водоцементного відношення (В/Ц). Позитивно на 
життєздатність композиції впливає час перемішування суміші. Швидкість 
обертання лопатки міксеру не суттєво впливає на її життєздатність. 
Температура навколишнього середовища негативно впливає на життєздатність 
композиції, що можна пояснити прискоренням процесів гідратації та 
випаровуванням води при підвищених температурах.  

Графічне зображення моделі (1) наведено на рис.1.  
Як видно із рис.1 життєздатність більше 30 хв. можна отримати при 

рухомості ремонтної композиції Р=3,5см та при температурі навколишнього 
середовища 5…20°C у всіх діапазонах значень часу перемішування та 
швидкості обертання лопатки міксеру. При рухомості Р=3,0 см життєздатність 
ремонтної композиції не менше 30хв. можна отримати при температурі 
оточуючого середовища не більше 20°C. При рухомості Р<3,0 см 
життєздатність композиції суттєво знижується навіть при мінімальній 
температурі повітря. При температурі навколишнього середовища близько 35°C 
життєздатність при будь-яких інших параметрах не задовільняє вимог по 
технологічності, а при Р=2,5см життєздатність становить не більше 10 хв. 
Оптимальними технологічними параметрами приготування ремонтної 
композиції є: Р=3…3,5 см; t=5…20°C; τ=5…7хв.; υ=275…400об./хв. 
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 Том 2. Выпуск 1 (42)                                                                                                                        Технические науки 

Заключення і висновки. Методом експериментально-статистичного 
моделювання одержана функціональна залежність життєздатності 
полімерцементної ремонтної композиції від її рухомості, параметрів 
приготування (часу перемішування, швидкості обертання лопатки міксеру) та 
температури оточуючого середовища. Отримано експериментально-
статистичну модель, яка виражає залежність адгезійної міцності системи 
ремонтних матеріалів від товщини шару праймеру та часу витримки між 
шарами праймеру та ремонтної композиції, а також експериментально-
статистичні моделі, які виражають вплив товщини шару та часу вібрування на 
питому вагу та на водопоглинання отверділої ремонтної композиції. Одержані 
експериментально-статистичні моделі дозволили визначити рівні технологічних 
параметрів, які забезпечують отримання полімерцементної ремонтної 
композиції з комплексом заданих властивостей.  
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