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ÐÎÇÄ²Ë I

²ÍÆÅÍÅÐÍÀ ÎÑÂ²ÒÀ : ÐÎÇÂÈÒÎÊ
ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÒÀ ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÎÐ²ªÍÒÎÂÀÍÈÕ ÏÐÎÃÐÀÌ

УДК 536:620.22:669 В. В. Малишев,
д8р технічних наук, професор

ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃ²ß ² Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ
²ÍÆÅÍÅÐÀ Â ÑÂ²ÒË² ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÐÈÍÖÈÏ²Â

² ÇÀÂÄÀÍÜ ÁÎËÎÍÑÜÊÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ
«Нанотехнології зроблять таку ж саму революцію

в маніпулюванні матерією, яку зробили 
комп’ютери в маніпулюванні інформацією».

Ральф Меркле

Розглянуто шляхи розвитку нанотехнології та підготовки сучасного інженера 
у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу. Запропонована
програма курсу нанотехнологій для студентів інженерних спеціальностей.

Ключові слова: нанотехнологія, спеціалізація, навчання, інженерія, Болонський
процес, принципи і завдання.

Наразі світова спільнота живе в очікуванні чергового технологічного прориву,
пов’язаного з розвитком і вивченням технології із вищим ступенем застосування
перспективних наукових розробок. Основні надії при цьому пов’язані з нанотехно8
логією — технологією, що оперує структурами із розмірами порядку нанометра.
Сьогодні ця галузь потужно розвивається у трьох напрямах:

– виготовлення електронних схем (зокрема й об’ємних) з активними елемента8
ми, розміри яких порівнянні з розмірами одиничних молекул або атомів;

– розроблення та виготовлення наномашин, тобто механізмів і роботів розміром
з молекулу;

– безпосередня маніпуляція атомами і молекулами та складання з них мікроконс8
трукцій.

Мета статті — систематизувати шляхи розвитку нанотехнологій та підготовки
сучасного інженера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу і за8
пропонувати програму курсу нанотехнологій для студентів інженерних спеціаль8
ностей.

Майбутнє за нанотехнологіями. Нанотехнології ще перебувають у стадії по8
чаткового розвитку, проте вже зараз можливостей існуючих технологій вистачає,
аби спорудити з кількох молекул деякі прості механізми, які, керуючись сигналами,
що управляють ззовні  (акустичними, електромагнітними та ін.), зможуть маніпулю8
вати іншими молекулами і створювати собі подібні пристрої або складніші механіз8
ми. Ті, у свою чергу, зможуть виготовити ще складніші пристрої і т. д. Врешті8решт,
цей експоненціальний процес приведе до створення молекулярних роботів — меха8
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нізмів, порівнянних за розмірами із крупною молекулою, що володіють власним убу8
дованим комп’ютером. У виготовленні таких нанокомп’ютерів немає нічого фантас8
тичного, активні електронні елементи таких розмірів вже отримані в лабораторних
умовах [183].

Природно, що в очікуванні певних надій, пов’язаних із застосуванням принци8
пово нового підходу до технології, світові інвестиції в цю галузь постійно зростають.
Слід відмітити, що останніми роками створено понад 16.000 «нанокомпаній» і кіль8
кість цих компаній постійно збільшується. На це ще накладається розчарування, по8
в’язане з бумом у розвитку компаній в галузі інформаційних технологій, які стрімко
розвивалися в 908ті роки, лавиноподібно нарощуючи рівень капіталізації, а потім
багато хто з них зазнав краху. Разом з цим розробки в галузі наноматеріалів, нано8
інструментів, наноелектроніки і нанобіотехнології вже починають приносити комер8
ційну віддачу.

Провідні країни світу давно оцінили інноваційний потенціал нанотехнологій і
створили відповідні національні програми. На частку США нині припадає близько
третини всіх світових інвестицій у нанотехнології. Інші головні гравці на цьому полі —
Європейський Союз (приблизно 15%) і Японія (20%). Дослідження в цій сфері
активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Канаді, Китаї,
Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі і Тайвані. Якщо в 2000 р. сумарні витрати країн
світу на подібні дослідження становили приблизно $800 млн, то вже в 2001 р. вони
збільшилися вдвічі, і це зростання відбувається лавиноподібно. На думку експертів,
для того, щоб нанотехнології стали реальністю, необхідно щороку  витрачати не
менше $1 трлн. За прогнозами Національної Ініціативи в галузі нанотехнології США,
розвиток нанотехнологій через 10–15 років дасть змогу створити нову галузь
економіки з оборотом в $15 млрд і приблизно 2 млн робочих місць. У 2001–2006 рр.
центри нанотехнологій створені в Німеччині, Франції, Італії. Особливе місце посідає
Китай. Над розвитком нанотехнологій там працює понад 800 фірм і більше як 100
науково8дослідницьких інститутів [4]. Тим часом Україна в цьому напрямі значно
відстає від технологічно розвинутих країн, причому відставання має не
технологічний, а інтелектуальний характер. Насправді, налагодження виробництва
шляхом залучення зарубіжних інвестицій і створення нових підприємств не вирішує
проблем у розвитку суспільства, зводячи країну просто до джерела дешевої робочої
сили. Необхідно, насамперед, розвивати освіту в цій галузі, підвищувати рівень
підготовки інженерних кадрів, чим завжди славилася наша країна. Через це
підготовка інженерних кадрів повинна кардинально якісно змінитися [5].

Курси нанотехнологій у вищих навчальних закладах і, зокрема, в Універси)

теті «Україна». Наразі практично в усіх сучасних вищих навчальних закладах викла8
дають курс нанотехнології. Природно, що це відбувається і в Україні, проте відчу8
вається якась невизначеність у виборі матеріалу і в побудові лекційного процесу.
Для усунення цього можна запропонувати наступну програму курсу цієї дисципліни,
призначеного радше для студентів спеціальностей, пов’язаних з електронікою.
Проте, на нашу думку, так або інакше знайомство з основними поняттями нано8
технології має увійти до арсеналу інженера будь8якої спеціальності. Відразу зазна8
чимо, що програма курсу поки носить рекомендаційний характер і має зазнати кар8
динальних змін і переробок.

Отже, головне завдання полягає в тому, щоб студенти після закінчення курсу
були у змозі розуміти і сприймати такі поняття: особливості провідності на наномас8
штабах, техніка виробництва нанопристроїв, методика використання нанотехноло8
гічних пристроїв. Для цього достатньо 12 основних лекцій з таких тем:

1. Основні величини і масштаби у наногалузі.
2. Технологія виробництва і експериментального дослідження.
3. Еелементи квантової механіки і статистичної фізики.
4. Тунелювання.
5. Одноелектронний транзистор.
6. Напівпровідникові наноструктури на поверхні.
7. Елементи теорії провідності у нанопристроях.
8. Одновимірні провідники.
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9. Квантування опору, квантовий точковий контакт.
10. Вуглецеві нанотрубки.
11. Елементи квантової теорії інформації і квантові  комп’ютери.
12. Біонаноелектроніка.
Природно, що такі обширні питання неможливо викласти в лекційному курсі, то8

му особлива увага має приділятися самостійній роботі і проведенню консультацій.
Разом з цим важливо, щоб конспективно лекційний курс містився на сторінці лек8
тора в мережі. З іншого боку, наразі уже настільки багато інформації в Інтернеті з на8
нотехнології та настільки багато лекційних курсів, що проблеми, вирішенню яких
якраз і слугує даний лекційний курс, будуть тільки у виборі матеріалу.

Варто зазначити, що останнім часом спостерігається певна тенденція щодо зни8
ження вартості експериментального і технологічного устаткування. Іншими слова8
ми, не треба багато грошей, аби купити, наприклад, установку з тунельної мікроско8
пії або за простою методикою епітаксії, тому головне — знати, що треба і можна
зробити в цій галузі. З іншого боку, тут навіть найменший результат привертає
велику увагу — це, по суті справи, і визначається назвою «нанотехнологія» [4; 5].

За багатьма прогнозами, розвиток нанотехнологій визначить обличчя ХХІ сто8
ліття. Оскільки нанонауки не є спеціальною галуззю знань, дослідження в нанороз8
мірній галузі ведуться і у фізиці, і у хімії, і в біології, а найчастіше — на стику наук.
Важливі нанопроекти мають міжгалузевий характер і вимагають нових організацій8
них підходів для їх реалізації та відповідної підготовки кадрів.

Зрозуміло, що Університет «Україна», як один із провідних вищих навчальних
закладів нашої держави, не міг стояти осторонь «нанотехнологічних проблем». 
20 червня 2007 р. під головування Президента нашого університету, доктора техніч8
них наук, академіка П. М. Таланчука відбулася нарада з питань розвитку нанотехно8
логії в Україні. П. М. Таланчук зазначив, що «наноіндустрія сьогодні — це один із
найбільших перспективних напрямів у розвитку енергозбереження, елементної ба8
зи, медицини, біології, фізики, хімії, робототехніки. У розробках науковців універси8
тету є достатньо елементів нанотехнологій, і цей напрям необхідно розвивати. На
часі актуальним є створення в університеті сучасного напряму — наноіндустрії.
Назріла потреба і у відкритті нової спеціальності — «наноіндустрії». І це має бути
синтез таких галузей науки, як фізика, хімія, біологія, математика. На думку Прези8
дента університету, потрібно було в нашому навчальному закладі:

1. Відкрити нову спеціалізацію «Сучасні нанотехнології» в межах існуючого в 
університеті напрямку «Хімічна технологія та інженерія».

2. У перспективі створити нову кафедру наноіндустрії, на якій можливе форму8
вання таких спеціальностей: 1. Наноіндустріальні технології; 2. Наноіндустрі8
альне обладнання; 3. Метрологічне та інформаційно8аналітичне забезпечення
наноіндустрії; 4. Комерціалізація результатів наукових досліджень і проектно8
конструкторських розробок.

Звичайно, створення нової спеціальності і кафедри — це довгострокове завдання,
яке потребуватиме зусиль усього нашого колективу, залучення провідних виклада8
чів і спеціалістів (зокрема, з НАН України). Тому паралельно без значних додаткових
затрат планувалося відкриття спеціалізації на наявному магістерському освітньо8
кваліфікаційному рівні. Ліцензований обсяг магістерської програми на спеціаль8
ності «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» стано8
вить 10 осіб денної та 10 осіб заочної форм навчання. Саме для студентів денної та
заочної форм навчання і планувалось відкриття спеціалізації із можливістю навчання
за комбінованою програмою з 2010/2011 н. р. [2; 3].

Із пропозицією та планом заходів щодо відкриття нової спеціалізації «Сучасні на8
нотехнології» виступив Інженерно8технологічний інститут Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна». План заходів включав в себе такі кроки:

1. Розроблення та затвердження в установленому порядку робочого навчаль8
ного плану спеціалізації «Сучасні нанотехнології» (червень 2010 р.).

2. Укомплектування кадрового складу кафедри хімії та новітніх хімічних техно8
логій викладачами відповідної кваліфікації із залученням фахівців Національ8
ної Академії наук України (липень 2010 р.).

3. Розроблення навчально8методичних комплексів з дисциплін «Вступ до спеці8
алізації», «Сучасні методи та основи наукових досліджень», «Інформаційне
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забезпечення наукових досліджень», «Наноматеріали», «Прикладна нанотех8
нологія та її елементи», «Нанотехнічне матеріалознавство», «Нанотехнології 
у будівництві», «Автохімія на основі нанотехнології», «Екологічна нанотехно8
логія та сільське господарство», «Наноелектроніка та мікроелектромеханічні
системи», «Нанобізнес та інвестиції» (серпень 2010 р.).

4. Підготовка і видрук монографії «Мегамайбутнє за нанотехнологіями», опор8
них конспектів лекцій, посібників та підручників  відповідно до дисциплін нав8
чального процесу (червень8лютий 2010/2011 рр.).

Копітка праця співробітників кафедри хімії та новітніх хімічних технологій та дієва
підтримка керівництва університету і, зокрема, першого проректора Л. Ф. Романен8
ко та колишнього начальника управління навчально8виховної роботи Н. В. Сухицької
надали змогу виконати зазначені вище заходи у стислі строки.

Нарешті, за наказом від 25.06.2010 р. № 77 з метою запровадження в Університеті
«Україна» нових перспективних спеціальностей та на виконання рішень Виробничої
наради базової структури Університету від 09.04.2010 р. і Вченої ради університету
від 12.04.2010 р., а також рішення Вченої ради Інституту інженерних технологій Уні8
верситету «Україна» від 02.04.2010 р. була впроваджена спеціалізація «Сучасні на8
нотехнології» на спеціальності 8.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметале8
вих і силікатних матеріалів».

Улітку 2010 р. вперше було здійснено набір вступників на спеціалізацію у межах
існуючого ліцензійного обсягу (20 осіб) спеціальності 8.091606 «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» за денно8заочною формою з тер8
міном навчання 1,5 року. Навчальний процес здійснюють 5 докторів і 6 кандидатів
наук (2 та 3 з яких відповідно працюють в інститутах НАН України). У межах підпи8
саних угод про співпрацю між інститутами НАН України та Університетом «Україна»
студенти мають можливість виконувати практичні і дипломні роботи на сучасній
матеріальній базі та в перспективі працевлаштовуватись на престижні наукові
посади в інститутах НАН України.

Використання нанотехнологій і наноматеріалів — один із визначальних
чинників наукового, економічного і оборонного розвитку держав. Нанонаука
зародилась на стику фізики конденсованих систем, неорганічної та фізичної хімії,
біохімії, електроніки і є інтегрувальною наукою типу кібернетики. Вона відображає
сучасну, притаманну насамперед електроніці тенденцію до мініатюризації і визначає
межі зменшення структурних одиниць різноманітних пристроїв. У певному сенсі
нанонаука є своєрідним містком між атомно8молекулярним та колоїднодисперсним
рівнями матеріальних об'єктів [6; 7].

Нанометровий діапазон вимірів розмірами 18100 нм відкриває нові властивості 
і підходи до вивчення речовини. В цьому діапазоні кардинально міняються чимало
фізичних і хімічних властивостей. У ньому як ніде так близько не сходяться фізика,
хімія та біологія і слід очікувати на появу нових явищ та ефектів, нових фундамен8
тальних принципів, які геніально прогнозував лауреат Нобелівської премії в галузі
фізики Р. Фейман ще 1959 р.

Варто зазначити, що нанометрові об’єкти добре відомі ще з позаминулого і ми8
нулого століть, як наприклад, колоїди чи гетерогенні каталізатори, які включають
наночастки на поверхні носіїв. Однак в останнє десятиріччя ХХ ст. окреслилися такі
поняття, як нанокластер, наноструктура, і пов’язані з ними явища в окрему галузь
фізико8хімії. Це сталося головним чином унаслідок значного прогресу в отриманні 
і дослідженні нанооб’єктів, появи нових наноматеріалів, нанотехнологій і наноприс8
троїв. Синтезовані нові гігантські нанокластери ряду металів, фулерени і вуглецеві
нанотрубки, чимало наноструктур на їх основі та на базі супрамолекулярних гібрид8
них органічних і неорганічних полімерів і т. д. Досягнуто помітного прогресу у мето8
дах спостереження — вивчення властивостей нанокластерів і наноструктур,
пов’язаного із розвитком тунельної і скануючої мікроскопії, рентгенівських та оптич8
них методів з використанням синхронтонного випромінення, оптичної лазерної,
радіочастотної, месбауерівської спектроскопії і т. ін. Таким чином, предмет фізико8
хімії нанокластерів має включати способи отримання нанокластерів і наноструктур,
їх властивості та використання у вигляді наноматеріалів, що мають вихід на нано8
технологію.

Серед основних складових науки про наноматеріали і нанотехнології можна
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виділити такі [6; 8]:
– фундаментальні дослідження властивостей матеріалів на наномасштабному

рівні;
– розвиток нанотехнологій як для цілеспрямованого створення наноматеріалів,

так і для пошуку та використання природних об’єктів з наноструктурними елемен8
тами;

– створення готових виробів із використанням наноматеріалів та інтеграція нано8
матеріалів і нанотехнологій у різні галузі промисловості та науки;

– розвиток засобів і методів дослідження структури та властивостей наномате8
ріалів, а також методів контролю й атестації виробів і напівфабрикатів для нанотех8
нологій.

Початок XXI століття ознаменувався революційним початком розвитку нанотех8
нологій і наноматеріалів. Вони вже використовуються в усіх розвинутих країнах світу
у найбільш значущих сферах людської діяльності (промисловості, обороні, інфор8
маційній сфері, радіоелектроніці, енергетиці, транспорті, біотехнології, медицині).
Аналіз зростання інвестицій, кількості публікацій з даної тематики і темпів впро8
вадження фундаментальних та пошукових розробок дає можливість зробити висно8
вок, що в найближчі 20 років використання нанотехнологій і наноматеріалів буде одним
із визначальних чинників наукового, економічного та оборонного розвитку держав.
За багатьма прогнозами, саме розвиток нанотехнологій визначить обличчя ХХІ сто8
ліття, подібно до того, як відкриття атомної енергії, винахід лазера і транзистора
визначили обличчя ХХ століття. А деякі експерти навіть передбачають, що XXI сто8
ліття буде століттям нанотехнологій (за аналогією з тим, як XIX століття називали
століттям пари, а XX століття — століттям атома і комп’ютера) [2; 6; 7]. Інтегруюча
роль нанотехнологій висуває їх на одне з перших місць у сфері критичних техно8
логій, без розвитку яких сьогодні жодна держава світу не може претендувати на кон8
курентний технологічний розвиток і створення своєї інтелектуальної власності 
у сфері науки і технологій [8; 9].

Можливості використання нанотехнологій невичерпні: від «проживаючих» в орга8
нізмі нанокомп’ютерів, що вбивають ракові клітини й ремонтують ушкоджені ткани8
ни й органи, до автомобільних двигунів, які не забруднюють навколишнє середови8
ще. Сьогодні Foresight Institute — базис усіх світових нанотехнологій — обіцяє
$250.000 тому, хто побудує наноманіпулятор — «руку», яка зможе оперувати на
молекулярному рівні, і тому, хто створить 88бітний суматор, що вміщається в кубику
зі стороною у 50 нанометрів (отже, є ще шанси непогано заробити!).

Чекати залишилося не так вже й довго...
Висновки.

1. Систематизовано шляхи розвитку нанотехнології та підготовки сучасного ін8
женера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу.

2. Запропонована програма курсу нанотехнологій для студентів інженерних
спеціальностей.

3. Відокремлено основні складові науки про наноматеріали і нанотехнології.

Исследованы пути развития нанотехнологии и подготовки современного инже,
нера в свете реализации принципов и задач Болонского процесса. Предложена
программа курса нанотехнологий для студентов инженерных специальностей.

Ключевые слова: нанотехнология, специализация, обучение, инженерия, Болон8
ский процесс, принципы и задачи.

The development of nanotechnology and the preparation of modern engineering in
the light of the principles and objectives of the Bologna process were studied. Syllabus
for students of nanotechnology engineering was proposed.

Key words: nanotechnology, specialization, training, engineering, Bologna process,
principles and objectives.
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ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÍÀÓÊÎÂÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×² ÊÎÌÏËÅÊÑÈ
²ÍÆÅÍÅÐÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ ÒÀ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ 

ÙÎÄÎ ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÎÐ²ªÍÒÎÂÀÍÈÕ
ÏÐÎÃÐÀÌ ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ — ÑÊËÀÄÎÂ²
ÃÀÐÀÍÒÎÂÀÍÎÃÎ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

Розглянуто питання створення і функціонування навчально,науково,виробничих
комплексів інженерної освіти, а також експерименту щодо впровадження професій,
но,орієнтованих програм вищої освіти як складових гарантованого працевлашту,
вання. 

Ключові слова: навчально,науково,виробничі комплекси, інженерна освіта,
професійно,орієнтовані програми, працевлаштування.

З8поміж найважливіших стратегічних завдань удосконалення освітньої системи 
в Україні, визначених державною освітньою програмою, є виведення освіти на рі8
вень розвинутих країн світу докорінним реформуванням її концептуальних, струк8
турних та організаційних засад. Тож модернізація освітньої системи нині є суспіль8
ною потребою і фундаментальною умовою інтеграції України до європейського
інтелектуального простору. Тому в ході переструктурування освіти слід ураховувати,
що диференціація навчання становить пріоритетні цілі та завдання. Зокрема, вона
передбачає профільне, професійно спрямоване, адресне навчання, яке враховує
інтереси особистості, з одного боку, і потреби та запити держави — з іншого [1; 2].
Суспільству потрібні освічені кадри, адже праця набуває дедалі більше інтелекту8
ального і творчого характеру. Кадри переміщуються у сферу виробництва знань,
інформації, послуг. Глобалізуючись, світ стає загальним, що породжує нові завдання
і перспективи, а відтак маємо виробляти спільні підходи та вимоги в галузі освіти та
самовизначення особистості.

Метою статті було висвітлення питань створення та функціонування навчально8
науково8виробничих комплексів інженерної освіти — як складових гарантованого
працевлаштування. 

Обговорення.
Самовизначення особистості в контексті входження України до європейського

інтелектуального простору.
За порівняно короткий час незалежності в Україні відбулися серйозні соціальні 

й економічні трансформації, які західне суспільство переживало століттями. І досі
ще нам доводиться долати психологію утриманців, завищену самооцінку тощо. Як
зазначалося в роботі [2], провідна роль у подоланні цих вад належить освіті. Зі вход8
женням України до Болонського процесу змінилися парадигми в системі вищої про8
фесійної освіти (ВПО), за якими освіта здобувається ступінчасто: навчання за
профілем перші два роки, навчання за напрямом — чотири роки, навчання за спеці8
альністю — шість років.

Проте об’єктивно невідворотний Болонський процес з його декларуванням рів8
ного права на освіту без доповнення критерію «відповідно до здібностей» зумовив
появу низки проблем в Україні. По8перше, передбачена Болонською угодою
свобода ринку праці молодих спеціалістів призводить до відпливу талановитих
випускників у країни з тими економічними умовами, де рівень можливостей для
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самовизначення й самореалізації є вищим. Як наслідок цього — втрата Україною
загального інтелектуального потенціалу. Це вимагає зміни умов оплати високо8
кваліфікованих спеціалістів у напрямі її зростання. По8друге, вільний доступ до
вищої освіти (зросла кількість відкритих вільних університетів) знижує цінність дип8
лома про вищу освіту, що вже не гарантує працедавцеві високий інтелектуальний,
освітній і фаховий рівень власника цього диплома.

В Україні, до того ж, жертви загальної «дипломізації» часто не можуть праце8
влаштуватися за спеціальністю. Поголовне прагнення здобути вищу освіту є міною
уповільненої дії, оскільки зросли амбіції новоспечених спеціалістів і реальні потреби
ринку праці не узгоджені між собою. Нині ми це спостерігаємо в Україні на прикладі
юристів і економістів.

Доступність вищої освіти для кожного привела до інверсії її соціального статусу:
закінчити ПТУ, коледж, ліцей сьогодні вигідніше і надійніше, бо гарантовані праце8
влаштування і вища зарплата. Тож для інтеграції до європейського освітнього про8
стору Україна повинна, як і в західних країнах, розширити прийом абітурієнтів з тим,
щоб вступ за рівних умов до ВНЗ був доступний кожному. Але в процесі навчання
слід здійснювати відсів з вільною конкуренцією студентів. Тоді залишаться найздіб8
ніші й найорганізованіші. Суспільство вже усвідомило, що успіх його економіки ви8
значає не походження, а старанність і освіченість кожного.

Розв’язання ключових проблем самовизначення особистості в контексті вход8
ження України до європейського інтелектуального інтеграційного простору слід
шукати в позитивному досвіді освіти західних країн. Завдяки диференціації навчан8
ня соціуми розвинутих країн створили умови для високого рівня індивідуалізації
людини, її саморозвитку, самовизначення й самореалізації. Тож, в Україні ми повин8
ні взяти на озброєння найкращий досвід зарубіжжя й адаптувати його до національ8
ного ґрунту з тим, щоб швидше інтегруватись до європейського інтелектуального
освітнього простору, паралельно розв’язуючи етнорегіональні й мовні проблеми.
Водночас треба подолати недоліки системи освіти, які послаблюють конкуренто8
спроможність країни.

Істотною особливістю західної освіти є раннє професійне самовизначення і три8
валий термін набуття її на вищому рівні. Зокрема, щоб стати висококваліфікованим
лікарем, потрібно вчитися 15 років, а саме: в класах відповідного ухилу учні спочатку
стають молодшими спеціалістами з догляду за хворими, потім — середніми (мед8
сестрами) і лише згодом — лікарями різних категорій, поступово підвищуючи свій
фаховий рівень. Таким чином, той, хто планує лікувати людей, має пройти всі етапи
лікарської підготовки. Тому наші лікарі, потрапивши до європейських країн чи США,
повинні підтверджувати свій статус, складаючи відповідні іспити.

В Україні ми також маємо прагнути до більш раннього проектування професійних
планів учнів, виховання життєздатності. Останнє означає вміння адаптуватись до
змінних умов життя, долати життєві негаразди, бути стресостійким, наполегливим 
і толерантним. Позитивним в Україні є те, що вже в основній школі передбачається
надання учням психолого8педагогічної підтримки у проектуванні варіантів продов8
ження освіти у профільних класах школи чи інших закладах середньої освіти.

Навчально,науково,виробничі комплекси інженерної освіти.
У питаннях самовизначення молоді особливого значення набуває наскрізне

навчання. Наприклад, проведення в Університеті «Україна» експерименту наскріз8
ного навчання «дитсадок – школа – ВНЗ» дає можливість Сумській філії, Микола8
ївському міжрегіональному інституту, факультетам економіки та менеджменту,
філології та масових комунікацій здійснювати наукову перевірку та вироблення
парадигми навчального закладу нового типу, забезпечувати послідовність і наступ8
ність навчально8виховного процесу, підвищувати рівень підготовки фахівців до про8
фесійної діяльності в ринкових умовах [3]. Наскрізне навчання дає можливість
ознайомити учнів з усіма здобутками світової культури, уникнути повторення та
тавтології при вивченні окремих дисциплін, скоротити термін навчання без втрати
якості, забезпечити виконання ліцензійного плану прийому студентів.

З метою координації діяльності закладів освіти та установ для підготовки, пере8
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у системі ступеневої освіти, спіль8
ного та ефективного використання матеріально8технічної бази, розроблення нау8
ково8методичного забезпечення навчального процесу, забезпечення студентів
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базами практик, а випускників — працевлаштуванням створено навчально8науково8
виробничий комплекс інженерної освіти [4]. До його складу увійшли: Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київський індустріальний
технікум, Асоціація підприємств «Київміськбудматеріали».

Основною метою створення комплексу є:
– сприяти підвищенню рівня якості підготовки фахівців та створення умов для 

всебічного розвитку особистості;
– створення систем спадкоємності всіх ступенів та рівнів освіти відповідно до За8

кону України «Про освіту».
Завданнями комплексу є впровадження ступеневої підготовки фахівців різних

освітньо8кваліфікаційних рівнів; впровадження сучасних новітніх освітянських тех8
нологій навчання; проведення навчально8методичної та видавничої діяльності; про8
ведення науково8дослідної роботи; розвиток і зміцнення матеріально8технічного
забезпечення навчального процесу; вдосконалення професійно8практичної підго8
товки студентів.

Слід зауважити, що за період існування комплексу понад 800 випускників Київсь8
кого індустріального технікуму продовжили своє навчання в Університеті «Україна».

Необхідно також відзначити важливість у розвитку питання самовизначення
молоді експерименту щодо впровадження професійно8орієнтованих програм вищої
освіти, започаткованого Університетом «Україна» та затвердженого наказом Мініс8
терства освіти і науки України [5], а також створення Корпоративного навчального
закладу (КНЗ) — навчально8виробничого комплексу, що діє на підставі договору для
поєднання навчального, виробничого, наукового та комерційного інтересу, із деле8
гуванням окремих повноважень його учасників централізованому органу регулю8
вання діяльності КНЗ.

Діяльність КНЗ має на меті упорядкування та підвищення ефективності взаємодії
ринку освітніх послуг, напрацювання сучасних принципів формування державного
замовлення, з урахуванням загальнодержавних і регіональних потреб підготовки
фахівців з вищою освітою та, відповідно до Болонської декларації, створення пере8
думов для посилення мобільності студентів, розширення їхніх можливостей  праце8
влаштування після закінчення навчання.

Метою проведення експерименту є:
– досягнення більшої сумісності та порівняння національної та європейських сис8

тем освіти, сприяння запровадженню двоступеневої структури вищої академіч8
ної освіти та системи дипломів, ступенів, академічних кваліфікацій, адекватних
європейським аналогам;

– сприяння формування в Україні європейської системи стандартів якості нав8
чання з використанням критеріїв, механізмів і методів оцінювання, які можна
порівнювати;

– напрацювання нормативно8правових засад забезпечення в ринкових умовах 
академічної та трудової мобільності студентів, викладачів, дослідників і управ8
лінців у галузі вищої освіти;

– поліпшення задоволення потреб народногосподарського комплексу України 
у висококваліфікованих фахівцях;

– прискорення адаптації випускників вищих навчальних закладів до вимог народ8
ногосподарського комплексу України;

– підвищення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів 
в Україні щодо працевлаштування;

– підвищення вмотивованості студентів до якісного навчання під час набуття ви8
щої академічної та професійної освіти;

– напрацювання принципів формування замовлення на підготовку фахівців із ви8
щою освітою у ринкових умовах з урахуванням загальнодержавних, регіональ8
них та галузевих потреб;

– напрацювання нових нормативно8правових та фінансово8економічних засад 
взаємодії вищих навчальних закладів та замовників підготовки фахівців із ви8
щою освітою (підприємств, організацій та установ) у межах КНЗ.

Учасниками експерименту є:
– замовники підготовки фахівців із вищою освітою — підприємства, організації 

й установи;
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– Науково8дослідний інститут соціально8трудових відносин Міністерства праці 
і соціальних відносин України;

– департамент вищої освіти МОН України;
– Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України;
– Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
– вищі навчальні заклади І8ІІ рівнів акредитації.
Проведення експерименту ґрунтується на:
– врахуванні основних принципів Болонського процесу;
– навчанні за програмами експерименту громадян України та інших країн — учас8

ників Болонського процесу;
– використанні матеріально8технічної та науково8дослідної бази підприємств, 

організацій і установ — замовників підготовки фахівців із вищою освітою;
– врахуванні вимог національної та європейської систем праці та соціального за8

хисту до підготовки фахівців із вищою освітою;
– врахуванні вимог національної та європейської систем вищої освіти та освітніх

стандартів провідних європейських університетів;
– запровадженні відповідно до цілей експерименту узгодженого з вимогами на8

ціональної та європейської системи праці та соціального захисту (стандартами
фахових асоціацій, вимогами професійних спілок тощо) розділу в державному
стандарті вищої освіти у вигляді гармонізованих класифікаторів професійних 
і академічних кваліфікацій, напрямів та спеціальностей вищої освіти за освітньо8
кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і спеціаліста й освітніми рів8
нями бакалавра та магістра;

– застосуванні гармонізованих із переліками професійних кваліфікацій, напрямів
і спеціальностей та вимогами й потребами замовників підготовки фахівців із 

вищою освітою — підприємств, організацій та установ — галузевих стандар8
тів вищої освіти та стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів;

– застосуванні гармонізованих із галузевими стандартами вищої освіти та стан8
дартами вищої освіти вищих навчальних закладів академічних програм вищої 
освіти, що поділені за двома освітніми рівнями бакалавра та магістра, із зазна8
ченням відповідних академічних кваліфікацій;

– застосуванні гармонізованих із галузевими стандартами вищої освіти та стан8
дартами вищої освіти вищих навчальних закладів фахових програм вищої осві8
ти, що ґрунтуються на відповідних академічних програмах вищої освіти і поді8
лені за освітньо8кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та спеціаліста,
із зазначенням відповідних професійних кваліфікацій;

– визначенні Міністерством освіти і науки України ліцензійних обсягів підготовки
фахівців із відповідних напрямів і спеціальностей за чинними освітньо8кваліфі8
каційними рівнями бакалавра й магістра в межах сумарних ліцензійних обсягів
підготовки молодших спеціалістів ВНЗ І8ІІ рівнів акредитації, які беруть участь 
в експерименті, та студентського контингенту Університету «Україна», що нав8
чається відповідно до ліцензії Університету «Україна» та наказу Міністерства 
освіти і науки від 02.07.03 р. № 432/36 «Про проведення педагогічного експе8
рименту з дистанційної форми навчання в регіонах України»;

– ґрунтуванні державного замовлення на навчання за фаховими програмами ви8
щої освіти на науковому прогнозі структури та обсягів потреб підготовки фахів8
ців із вищою освітою, здатних забезпечити функціонування відповідних галузей
народногосподарського комплексу країни;

– видачі студентам, які успішно виконали програми експерименту, дипломів дер8
жавного зразка та додатків до них.

З моменту започаткування експерименту в Університеті «Україна» понад 400
студентів отримали дипломи за відповідною програмою навчання.

Для успішної самореалізації необхідне ще й проектування свого самовизначен8
ня, що передбачає вибір профілю навчання в основній школі, вибір професії після
закінчення школи або траєкторію подальшого навчання у ВНЗ [5]. На жаль, зміст
шкільної середньої освіти в Україні інформаційно не обслуговує процес самовиз8
начення школярів, надаючи їм можливість методом проб і помилок приймати ситу8
аційні рішення. Зі змісту шкільних предметів не створюється уявлення про діяльність
представників різних професій. А тим часом програмно8цільовий концентр змісту
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освіти — це життєве і професійне самовизначення особистості. Допомогти цьому
може мережева взаємодія шкіл і закладів додаткової освіти, в яких учні можуть
самовизначитись, ознайомлюючись з робітничими професіями на заняттях гуртків
(наприклад, авіамодельних), адже профорієнтація — завдання всіх виховних
закладів, а не тільки школи. Через інтерес учнів до вибору майбутньої професії
відбувається соціалізація особистості підлітка, яка передбачає психолого8педаго8
гічну підтримку проектування професійних планів, що створює інтегративні знання
про професії, про вимоги до претендентів на різні професії, про замовлення на
професії в європейських країнах.

Рассмотрены вопросы, связанные с созданием и функционированием учебно,
научно,производственных комплексов инженерного образования, а также экспе,
риментом относительно внедрения профессионально,ориентированных программ
высшего образования как составных гарантированного обеспечения работой.

Ключевые слова: учебно8научно8производственные комплексы, инженерное
образование, профессионально8ориентированные программы, трудоустройство.

The question of educational research and production systems engineering education
and experiment on introduction of professionally oriented higher education programs as
a part of the guaranteed of employment.

Key words: educational and scientific8industrial complex, engineering education,
vocational8oriented programs, employment.
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ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÈÑÒÅÖÜÊÀ ÅË²ÒÀ : ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 

ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÈÑÒÅÖÜÊÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ
(ÕIÕ – ïî÷àòîê ÕÕ ñò.)

Показана роль української мистецької еліти, зокрема художників, у формуванні
культурно,мистецького середовища ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: еліта, мистецька еліта, українські художники, культурно,мис,
тецьке середовище.

Еліта, як відомо, відіграє надзвичайно важливу роль у будь8якій державі, адже на
неї покладаються завдання формулювати й реалізовувати національну ідею,
формувати культурне середовище, пропонувати стратегічні цілі розвитку країни.
Еліта — це особлива група людей, яка завдяки своєму інтелекту, нестандартності
мислення і неординарності дій, завдяки своєму культурно8духовному розвитку і ви8
соким моральним якостям стає «обраною» в різних сферах суспільного життя (полі8
тиці, мистецтві, науці, бізнесі). Формування еліти — довготривалий і складний процес,
«еліта — річ дуже дорога і для її підготовки та виховання потрібен час» [2, с. 29].
Якість еліти визначається якістю суспільства, і навпаки, еліта багато в чому формує
суспільні пріоритети, духовні цінності, культуру мислення, мистецькі уподобання та ін.
Тому метою цієї статті стало з'ясування ролі українських художників як представ8
ників еліти у формуванні культурно8мистецького середовища ХІХ – початку ХХ ст.

Ідеї, які можна віднести до теоретичних засад елітології зустрічалися ще в працях
Геракліта («найкраща особа»), Платона (правління аристократії), Н. Макіавеллі (він 
у деталях розробляв технологію утримання влади і збереження лідерства). З одного
боку, Н. Макіавеллі вважають одним із найкращих політиків, а з іншого — політичним ци8
ніком, проте він заклав у теорію еліти наукові основи. На межі ХІХ–ХХ ст. концепція
еліти отримала наукове обґрунтування у дослідженнях В. Парето, Г. Моски, Р. Міхельса.
Надалі коло вчених, зацікавлених даною проблемою, значно розширилося — 
К. Мангейма, Х. Ортега8і8Ґаcсета, М. Вебера, А. Тойнбі, Р. Міллса, Р. Арона, Д. Белла,
Г. Лассуела та ін. Розвиток теорії еліти у західній філософській сприяв виникненню
концепцій у вітчизняній науковій літературі, серед яких найґрунтовнішими розроб8
ками стали праці Д. Донцова та В. Липинського. У радянський період теорія еліти не
розроблялася, адже вона суперечила тогочасній державній ідеології щодо поділу на
«вибрану» меншість, яка керує суспільством, та «неорганізовану» більшість, яка є
об’єктом керування. Іншими словами, існувала заборона на тему еліти як «класово8
го» утворення. Якщо й траплялися окремі праці на радянському просторі, то пробле8
ма еліти поставала, передусім, лише як об’єкт наукової критики. Дослідження кон8
цепцій еліт стали актуальними після отримання Україною незалежності. Різні аспекти
проблеми еліти (історико8філософські та соціально8філософські) представлені у
працях таких українських учених, як В. Андрущенко, К. Баранцева, А. Бичко, Н. Бойко,
В. Горський, О. Забужко, О. Крюков, Б. Кухта, О. Лазоренко, М. Михальченко, К. Ми8
хайльова, О. Потєхін, О. Парохонська, М. Пірен, М. Шульга та ін. На проблему еліти
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звертали увагу вчені з української діаспори — це Г. Грабович, Д. Дорошенко, Є. Ма8
ланюк, І. Лисяк8Рудницький, Я. Пеленський.

Роль еліти в суспільстві багатозначна, за своїми функціями вона поділяється на
класи і типи. Багато вчених зазначає, що в суспільстві існує стільки типів еліт, скільки
є видів людської діяльності. Тому виділяють такі види еліт: політичну (представники
державних органів влади, урядовці, керівники політичних організацій і партій), під8
приємницьку (банкіри, підприємці), військову (військові службовці), наукову (вчені,
дослідники), мистецьку (артисти, художники, музиканти, видатні працівники
української культури), релігійну (ієрархи, церковні діячі) та ін.

Отже, на сьогодні маємо ґрунтовну теоретико8методологічну базу щодо питань
формування еліти та процесів її позиціонування в суспільстві. Однак уявлення саме
про мистецьку еліту мають достатньо невизначений характер, не окреслено соці8
альні джерела її формування та стратегії поведінки як у минулому, так і в умовах
формування постіндустріального суспільства, недостатньо висвітлені можливості
освіти щодо формування мистецької еліти.

Мистецьку еліту характеризують такі риси, як емоційно8почуттєва сфера, обда8
рованість, талант, художнє сприйняття світу, художня освіта, мотивація й активність
мистецької діяльності, характер мислення, креативна активність, професійна
компетентність. Мистецька еліта здатна до активної творчої та громадської діяль8
ності, втілених у конкретних результатах. Без сумніву, зазначені риси мистецької
еліти були притаманні й українським художникам ХІХ – початку ХХ ст.

Духовно8практична діяльність українських художників цього періоду реалізувалась
у громадсько8мистецьких та художньо8просвітницьких формах мистецької прак8
тики. Слід зазначити, що творча діяльність митців розглядається як духовно8прак8
тична діяльність, спрямована на створення художніх творів [5, с. 344]. А мистецька
практика — це специфічна форма духовно8практичної діяльності митців, спрямо8
вана на продукування різноманітних творів мистецтва, художніх образів, естетичних
ідей, концепцій, поглядів, смаків, мистецьких стилів тощо. Різні форми мистецької
практики (художньо8просвітницька, громадсько8мистецька та інші) мають своє
змістовне, ідейне, смислове й ціннісне наповнення (митці завжди керуються
певними уявленнями про дійсність), а також творчий (перетворювальний) характер,
впливаючи на суспільні перетворення та світоглядні трансформації. Спадкоємність
різних форм мистецьких практик (наприклад, художньо8просвітницьких і громад8
сько8мистецьких практик) в українському образотворчому мистецтві та їхнє поєд8
нання утворюють підґрунтя для утвердження української національної культури.

На початку та в середині XIX ст. художники (як частина мистецької еліти) стали
носіями і каталізаторами національного поступу українства. Цьому сприяли дослід8
ження в галузі історії, етнографії, філології, які готували підвалини для переходу
українського національного руху на якісно новий рівень. Такі художники, як Т. Шев8
ченко, Л. Жемчужников, І. Соколов, К. Трутовський, створили новий напрям в укра8
їнському образотворчому мистецтві, який відтворював побут українців, їхню історію,
традиції. Ці митці у своїх творах не тільки втілювали художній задум, а й утверд8
жували свою творчу, громадянську та світоглядну позицію щодо суспільства. В їхній
творчості чітко визначилось намагання довести самобутність української культури,
бажання підкреслити, що український народ відзначається духовним багатством,
колоритом та оригінальністю. Цю ідею успадкували прогресивні культурні діячі
другої половини ХІХ ст. у своїх пошуках вагомих засобів збереження національної
самобутності українського мистецтва, розвитку національної культури й піднесення
національної самосвідомості українства.

Період другої половини XIX – початку XX ст. характеризувався прогресивними
соціально8економічними та суспільно8політичними змінами в соціумі. Національна
самосвідомість українців набувала рис національної ідеології на всьому терені «від
Дону до Карпат», спрямовувала до змагань нації за політико8правову самовизначе8
ність. Означені тенденції сприяли трансформаціям і в галузі художньої культури, що
зумовило становлення образотворчого мистецтва на позиціях реалізму, народності,
життєвої правди, зародження нових мистецьких течій. 

Дедалі активніше формувалася професійна художня освіта. Особливої уваги
заслуговує відкриття приватної Малювальної школи М. Мурашка (1875), адже вона
щодо кількості учнів та рівня їхньої підготовки зайняла провідне місце серед художніх
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навчальних закладів України. Завданням школи М. Мурашко вважав формування
молодих кадрів на ґрунті вітчизняної духовної культури, спроможної творити само8
бутнє національне обличчя українського мистецтва і водночас — піднести його про8
фесійний художній рівень [3]. М. Мурашко засобами свого мистецтва та педагогіч8
ними методами прагнув не лише виховувати художні смаки учнів, а й формувати
національні світоглядні позиції, виховував інтерес, повагу й стремління до оволо8
діння українською мистецькою спадщиною. У свою чергу, випускники школи М. Му8
рашка, молоді художники, успішно працюючи в багатьох загальних навчальних
закладах, брали участь в започаткуванні спеціальної художньої освіти в Україні,
сприяли збагаченню мистецтва найкращими національними художніми традиціями,
виховували інтерес до колективно8історичного досвіду українства, формували
ідейно8патріотичні орієнтації як у своїх учнів, так і в широкого загалу громадськості. 

Суттєве значення мала і приватна рисувальна школа Марії Раєвської8Іванової
(1869) у Харкові, яка поряд із навчанням ремісників готувала і майбутніх художників.
Про громадянську позицію самої М. Раєвської8Іванової свідчить українська темати8
ка її творів та програма школи, згідно з якою учні ґрунтовно вивчали народне деко8
ративно8ужиткове мистецтво, що сприяло вихованню в учнів зацікавленості націо8
нальним мистецтвом, духовною спадщиною українців.

Із відкриттям у Львові (1877) художньої школи вирішувалися певні проблеми міс8
та й Галичини: підносився професійний рівень образотворчого мистецтва, забез8
печувалась підготовка до вступу в Академію мистецтв, розвивались українські тра8
диції, виховувався інтерес до української народної спадщини, прагнення до участі 
в громадській діяльності українства.

Таким чином, починаючи від середини XIX ст. формувалося культурно8мистецьке
середовище української мистецької еліти — художників, які здатні були порушувати
у своїх творах складні проблеми духовно8світоглядного характеру та виховувати
засобами свого мистецтва національні ідейно8патріотичні орієнтації. 

Загалом швидкий поступ таких промислових і культурних центрів, як Київ, Харків,
Одеса, Львів, сприяв створенню місцевих творчих об’єднань, в яких розгорнула
діяльність українська мистецька еліта (в тому числі й художники) — відкривалися
народні школи, музеї, засновувалися художні товариства. Ці об’єднання забезпе8
чували консолідацію мистецьких сил, сприяли суспільному, національному, естетич8
ному самовизначенню особистості. Характерними стали масові заходи з приводу
відзначення ювілеїв видатних осіб, історичних річниць і подій, які перетворювались
на справжні свята. Результатом цих процесів було підсилення відчуття національної
спорідненості серед митців різних земель України, навіть розділених державним
кордоном, їхнього прагнення об’єднатися в загальнонаціональному масштабі для
розкриття самобутності та значущості українського образотворчого мистецтва у євро8
пейському контексті.

Водночас на ґрунті загальнонаціонального піднесення спостерігалася демокра8
тизація сюжетів і форм образотворчого мистецтва, посилилася увага до націо8
нальної тематики як втілення націєтворчих завдань в українському мистецтві [1].
Монументальна скульптура втілювала у зримих і широкодоступних образах загаль8
нонародні ідеали. Народне образотворче мистецтво стало об’єктом колекціонуван8
ня, вивчення, пропаганди, популяризації. Дедалі актуальнішою ставала проблема
пошуків українського національного стилю в монументальному живописі, що
вирішувалася митцями шляхом оволодіння традиціями стародавнього монумен8
тального мистецтва та народної декоративної творчості. У станковому живописі
побутовий жанр і пейзаж прямо й безпосередньо втілювали місцеві особливості
природи, специфіку сприймання та переживання українців. Багато художників звер8
талося до історичного жанру як засобу реалізації своїх національно8патріотичних
почуттів. Інтенсивний розвиток станкового живопису, тенденція до посилення його
емоційності були поштовхом до колористичного збагачення всіх жанрів. Раніше цей
процес розпочався в пейзажі, що зумовлено насамперед специфікою об’єкта —
природи, правдиве й емоційне відображення якої значною мірою залежить саме від
цих факторів. Графіка активно входила в буття українського суспільства. Художники
дедалі частіше почали використовувати мотиви українських стародруків у новому
культурному обігу, а цим самим вони перекинули «місток» до давніх національних
традицій і спричинили розвиток національних ідеалів, принципів та світоглядних
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ідей. Визначним досягненням графіки цього періоду стали роботи Г. Нарбута (виро8
бив власний «нарбутівський» стиль). Оформлені ним «Малоросійський гербовник» 
Г. Лукомського і В. Модзалевського, «Герби гетьманів Малоросії» С. Тройницького,
«Давня архітектура Галичини» та «Старовинні садиби Харківської губернії» Г. Лукомсь8
кого несли в собі не лише знання геральдики та історії, а й ідеологічне наванта8
ження, адже доводили існування видатних особистостей України, її осібне націо8
нальне життя, що формувало почуття впевненості, гордості та незалежності укра8
їнства.

Таким чином, утворилася ціла плеяда українських художників — як відповідь на «вик8
лик часу», котрі формували основи й закладали підвалини для розвитку національ8
ного мистецтва, формували певне культурно8мистецьке середовище. Зростання
національної самосвідомості мистецької еліти позначилось не лише на конкретиза8
ції ідейної стратегії творчості, де основою діяльності була національна ідея, а й на
активній і досить розмаїтій художньо8організаційній, громадській та виховній роботі
художників. Розуміючи роль образотворчого мистецтва у просвітництві та вихованні
суспільства, вони були безпосередніми учасниками багатьох художніх виставок 
і в Україні, і за кордоном, засновниками різноманітних мистецьких товариств, спри8
яючи цим виходу українства з провінційної замкненості, а також духовному єднанню
Наддніпрянщини й Галичини. Для розвитку національного образотворчого мистец8
тва, виховання національно свідомих митців, які б, у свою чергу, формували патріо8
тичні позиції своїх реципієнтів, українські художники брали активну участь в органі8
зації та діяльності художніх шкіл України. Багато з них були педагогами Петербурзької
Академії мистецтв, де матеріально допомагали учням, вихідцям з України, розвива8
ли у них бажання звертатися до національної тематики (хоча Росією була проголо8
шена політика, яка ставила українську мову й українців поза законом), що сприяло
поширенню національної самоідентифікації українства.

Глибоке розуміння українськими художниками національно8визвольних ідей того
часу зумовило історичну тематику полотен, присвячених зображенню буття запо8
різьких козаків, де вони виступали борцями за національну незалежність, а також
історичних портретів відомих українських діячів. Тематика таких творів розвивалась
від суб’єктивних роздумів, обтяжених екзистенційним неспокоєм, до охоплення ідей,
важливих для історії країни та українців. Йдеться про шукання тих історичних віх, що
відображали кульмінаційні вершини українців у боротьбі за історичну та соціальну
справедливість. Навіть після заборони царським урядом вшановувати пам’ять 
Т. Шевченка українські митці створювали його портрети, розуміючи роль Великого
Кобзаря для розбудови повноцінного організму національної культури та ідейний і
виховний сенс, втілений в особі поета (у цьому контексті варто згадати діяльність Ф.
Красицького). Полотна з тематикою зображення української звичаєвості та побуту
українців, сцен з історії козацтва, з одного боку, засвідчували національну само8
свідомість української мистецької еліти, її позицію щодо вирішення українського
питання, а з іншого — впливали на формування національної самосвідомості моло8
дих поколінь українців, випускників Академії та зацікавлених осіб. Зрештою, у твор8
чості українських художників, таких як С. Васильківський, К. Костанді, М. Кузнєцов,
О. Мурашко, М. Пимоненко, С. Світославський, відображались актуальні соціальні
теми та сюжети, котрі були поставлені в колі проблем суспільства, як і в інших
українських представників мистецької еліти (письменників, драматургів, акторів).

Два головних напрямки розвитку окреслилось в образотворчому мистецтві Гали8
чини: перший — це збереження національно8культурної ідентичності, другий — загаль8
ноєвропейський мистецький процес. Але обидва пов'язані з проблемою вибору
шляхів і напрямів національно8культурного самовизначення. На тлі таких культурно8
мистецьких трансформацій виросла талановита плеяда художників, представників
української мистецької еліти — це М. Бойчук, М. Жук, Т. Копистинський, Олена та
Ольга Кульчицькі, О. Курилас, О. Новаківський, М. Сосенко, І. Труш, К. Устиянович.
Багато з них групувалися навколо І. Франка, що, звичайно, впливало на їхній світо8
гляд, становлення національної самосвідомості та політичної позиції. 

Так, І. Труш з метою популяризації українського образотворчого мистецтва вида8
вав мистецтвознавчий часопис «Артистичний вісник», перший не лише в Галичині, 
а й в усій Україні. На думку художника, часопис мав об’єднати навколо себе всіх
«інтелігентних українців» та стати їхньою трибуною [4, с. 22]. Важливим є й те, що 
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І. Труш створив серію портретів видатних діячів України — І. Франка, М. Драго8
манова, Лесі Українки, М. Грушевського, М. Лисенка, С. Дубовського, В. Стефаника,
І. Нечуя8Левицького, тобто тих представників еліти, які безпосередньо стояли біля
витоків Української держави, формували національну самосвідомість українства,
виховували почуття патріотизму, повагу й любов до України.

У першому десятилітті ХХ ст. з’явилася нова течія в українському образотворчому
мистецтві — авангард. О. Екстер, Е. Прибильська, Н. Давидова співпрацювали з на8
родними майстрами, забезпечуючи тяглість до українського мистецтва та вихову8
ючи інтерес до мистецької спадщини свого народу. М. Бойчук та його школа («бой8
чукісти») виробляли нові концепції з поєднанням візантійського і давньоукраїнського
церковного монументального малярства й української народної картини. Звернення
до цих традицій утверджувало велич України, сприяло зміцненню історичної пам’яті
українства. Такі митці, як Д. Бурлюк, О. Новаківський, О. Архипенко, у своєрідному
національному варіанті українського авангарду створювали полотна і скульптури на
історичну тематику, зображували видатних діячів України, що закорінювало націо8
нальні цінності в духовному світі української людини.

Отже, культурне та духовне подвижництво, а також патріотичні вчинки українсь8
кої мистецької еліти ХІХ – початку ХХ ст., зокрема українських художників, формува8
ли патріотичні ідеали, морально8етичні принципи й національні устремління укра8
їнства в цілому.

Показана роль украинской элиты искусства, в том числе художников, в форми,
ровании культурно,художественной среды ХІХ – ХХ ст.

Ключевые слова: элита, элита искусства, украинские художники, культурно,
художественная среда.

The role of Ukrainian art elite, in particular painters, in formation of cultural,art space
of the 19th – beginning of the 20th centuries is shown.

Key words: elite, art elite, Ukrainian painters, cultural,art space.
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УДК 72.01:72.012.183 О. Р. Горбик,
кандидат архітектури, професор,

Ю. Г. Минко

ÏÐÎÁËÅÌÈ ÄÈÇÀÉÍÅÐÑÜÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß
ÊÎÌÏËÅÊÑ²Â ÑÏÀ-ÑÀËÎÍ²Â

Розглянуто питання архітектурного і дизайнерського проектування комплексів
СПА,салонів у містах і селах України. Пропонується будівництво таких  оздоровчих
об’єктів у кожному житловому районі. Надаються рекомендації щодо варіантів роз,
ташування комплексів СПА,салонів у різних містобудівних і ландшафтних умовах.
Наводиться розроблений приклад характерного СПА,салону, що пропонується для
подальшої розробки та прив’язки. Ставиться питання про необхідність наукових
досліджень стосовно методики проектування цього типу будинків та їх інтер’єрів.

Ключові слова: комплекс СПА8салону, архітектура, дизайн, план, функціональне
зонування, басейн, оздоровчо8водні процедури, композиція.

У сучасних великих містах України, зокрема у столиці України — м. Києві, на жаль,
переважає напружений, інтенсивний ритм життя, який створює певні умови для
зростання загальної кількості захворювань. Це вимагає відповідних оздоровчих за8
ходів у таких релаксаційно8оздоровчих установах, як водолікарні, спортивні зали,
майданчики, а особливо, що вельми актуально на сьогодні, — у СПА8салонах.

Переклад слова «СПА» з латини означає «здоров’я за допомогою води» або «здо8
ров’я через воду». А основна мета будь8якого СПА — це боротьба із втомою 
і стресами. Для ефективного відпочинку і відновлення життєвих сил сучасної люди8
ни і було створено систему «СПА». Проектування СПА8салонів — це новий тип у бу8
дівництві громадських споруд. Проектуючи такі будівлі, необхідно спиратись на
нормативну базу, яка використовується при проектуванні громадських споруд, а саме
на ДБН В.2.289899. Громадські будинки та споруди [2].

У переліку громадських споруд, які подані в них, такий вид споруди відсутній,
оскільки це багатофункціональний комплекс зі змінним набором приміщень.

Поки що проблеми проектування та будівництва СПА8салонів у кожному жит8
ловому районі в науковій літературі докладно не розглядалися [1; 3; 4]. Саме тому
цю статтю присвячено дизайнерській проектній пропозиції одного з варіантів СПА8
салону для будівництва в кожному житловому районі країни та питанням їх роз8
ташування в різних містобудівних ситуаціях.

Метою публікації є:
1. Ознайомлення наукової спільноти з дизайнерським проектом СПА8салону для

широкого застосування «прив’язки».
2. Теоретичний розгляд загальних, комплексних проблем планування СПА8салону.
3. Пропозиції щодо будівництва СПА8салонів в житлових районах міст і сіл країни.

Прикладом є проектні, дизайнерські пропозиції — йдеться про створення релак8
саційно8оздоровчого комплексу СПА8салону «Аква8Віта». Пропозицію розроблено
для житлового масиву Троєщина8Вигурівщина у Деснянському районі м. Києва. Міс8
цем розташування об’єкта обрано ділянку поблизу районної поліклініки біля озера,
що знаходиться по вул. Закревського, 80. Таке містобудівне розташування комплек8
сів СПА8салонів у рекреаційній зоні на березі водойми, але обов’язково наближене
до місцевих лікувальних центрів (поліклінік, лікарень), може бути рекомендовано для
інших випадків будівництва житлових районів міст і сіл. Наближення СПА8салонів до
лікувальних центрів надає можливість мешканцям одночасно, але почергово відві8
дувати як медичні, так і оздоровчі установи (СПА8салони), а розміщення їх комплексів
серед чудової української природи поблизу мальовничих парків, озер, річок дає змо8
гу здійснювати  додаткове психологічне оздоровлення клієнтів, адже природна краса
завжди сприяє лікуванню та релаксації людського організму.

Архітектурний образ комплексу СПА8салону створено, базуючись на основній
концепції проекту, що відображається також у розробках інтер’єрів СПА8салону, а са8
ме від  ідеї — «вода», яка надихнула на подальшу архітектурну творчість. Цікавий об8
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раз фасадів СПА8салону запроектований у вигляді річкової хвилі, що  відображається
в конструкції, формі та в кольоровій моделі даху будівлі, яка  плавно переміщується
по периметру даху (рис. 1). Колористика споруди оздоровчого комплексу виконана 
у світлій гамі кольорів, а саме: бетонні стіни СПА8комплексу, які вкриті декоративною
штукатуркою, виконані у білому кольорі — це вхідні двері, рами вікон, димарі та вен8
тиляційні люки. Крім цього, на деяких частинах фасаду будівлі є дерев’яні вставки 
і балкові опори, що підтримують конструкцію даху, які зроблені зі світлих порід дерева.

Рис. 1 — План приміщення:
1 — тамбур (31,68 м2); 2 — рецепція (37,12 м2); 3 — каса (24,36 м2); 4 — гардеробна

(38,88 м2); 5 — адміністрація (20,88 м2); 6 — кабінет директора (17,4 м2); 7 — кабінет
інструктора (17,4 м2); 8 — кабінет обгортувальних процедур (23,2 м2); 9 — кабінет арома8

масажу (38,28 м2); 10 — зона очікування (58,0 м2); 11 — технічне приміщення (12,0 м2); 
12 — роздягальня чоловіча (12,48 м2); 13 — роздягальня жіноча (12,48 м2); 14 — санвузол
жіночий (2,52 м2); 15 — санвузол чоловічий (2,52 м2); 16 — душова (2,56 м2); 17 — басейн

(43,02 м2); 18 — міні8басейн (4,2 м2); 19 — місце для відпочинку (63,60 м2); 
20 — гідромасажний басейн (13,6 м2); 21 — японська баня (14,8 м2); 22 — хамам (12,24 м2); 

23 — аюрведа (11,56 м2); 24 — душ (3,92 м2); 25 — стійка для фреш8соків (9,6 м2); 26 — кафе
(77,0 м2); 27 — кухня (38,64 м2); 28 — роздача їжі (11,66 м2); 29 — мийна посуду (14,31 м2); 
30 — комора (4,08 м2); 31 — заготівельний цех (9,52 м2); 32 — приміщення персоналу (18,0 м2);

33 — санвузол (2,70 м2); 34 — душова (4,56 м2); 35 — гардероб (4,16 м2)

Рис. 2 — Головний фасад А)Е
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У планувальному вирішенні СПА8салону «Аква8Віта» (рис. 2) враховується той
факт, що майбутній релакційно8оздоровчий комплекс повинен бути не тільки зруч8
ним для прийняття процедур, але й водночас — стильним, індивідуальним, непов8
торним у своєму роді. Тому споруда СПА8салону виконана в сучасному стилі за
новітніми технологіями. Функціональна модель СПА8салону має сім зон, що харак8
теризуються як транзитна, адміністративна, зона оздоровчих процедур, СПА, кафе8
терій, робоча та санітарно8гігієнічна зони.

Транзитна зона поєднує в собі простір вільного пересування по приміщенню, має
вхід з вестибюля, де передбачається розміщення тамбура, гардеробної, рецепції,
каси та роздягальні для жінок і чоловіків.

Адміністративна зона має такі приміщення, як кабінет директора, кабінети інс8
труктора та адміністрації.

Зона оздоровчих процедур поєднує лікувальні СПА8процедури, тут знаходяться
кабінети арома8масажу, обгортувальних процедур, гідромасажний, японська баня,
хамам та аюрведа.

Зона СПА — це зона, в якій розміщуються басейн, міні8басейн (джакузі), стійка
для фреш8соків, місце для відпочинку, де є лежаки, столик з м’якими стільцями та
декоративний елемент фонтану, що оточений озелененням вазонних квітів, які також
розміщуються по всій частині СПА8зони (рис. 3).

Рис. 3 — Перспектива комплексу СПА)салону

Зона кафетерію поєднується з робочою, де передбачається розташування неве8
ликого за площею кафетерію, а приміщення персоналу, кухні, роздачі їжі, мийна по8
суду, комора, заготівельний цех та технічне приміщення — все це об’єднується в од8
ну робочу зону.  

У санітарно8гігієнічній зоні розташовані санвузли та душові кабінки.
Даним проектом пропонується будівництво в кожному районі міст України  комп8

лексу СПА8салонів.
Із викладеного матеріалу можна зробити такі висновки щодо науково8теоретич8

них і проектних пропозицій подальших розвідок:
– будівництво комплексів СПА8салонів може бути рекомендовано в більшості житло8

вих масивів міст та сіл України;
– розташування комплексів СПА8салонів бажано поблизу лікувально8медичних 

центрів і рекреаційних зон;
– проектні пропозиції комплексу СПА8салону «Аква8Віта», що наведені в цій пуб8

лікації, можуть слугувати базою для подальших проектних розробок;
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– необхідні додаткові наукові дослідження стосовно визначення оптимального 
складу приміщення функційного зонування, розміру комплексів;

– у генеральних планах міст України рекомендується передбачати ділянки для 
СПА8салонів;

– місцевим державним адміністраціям, установам Міністерства охорони здоров’я 
України, Тендерному комітету слід провести конкурсний відбір інвесторів для 
будівництва СПА8салонів;

– у Державному та місцевих бюджетах та за кошти інвесторів необхідно передба8
чити кошти на проектування комплексів СПА8салонів тощо.

Рассмотрены вопросы  архитектурного и дизайнерского проектирования комп,
лексов СПА,салонов в городах и селах Украины. Предлагается строительство таких
обьектов в каждом жилом районе. Приводятся рекомендации по вариантам разме,
щения комплексов СПА,салонов в различных градостроительных и ландшафтных
условиях. Дается разработанный пример характерного СПА,салона, который пред,
лагается для дальнейшей разработке и привязке. Ставится вопрос о необходи,
мости научно,исследовательских работ по методике проектирования этого типа
зданий и их интерьеров.

Ключевые слова: комплекс СПА,салона, архитектура, дизайн, план, функцио,
нальное зонирование, бассейн, оздоровительно,водные процедуры, композиция.

The problems of the architectural and designing decisions of the complexes of the
SPA,salon are considered in the arcicle. The veriations of the disposition of the SPA,
salon in the different urban and laudscape situations are proposed.  The project of the
SPA,salon, which have to improve and to used for the mass realizations, are introduced
in this work.

Key words: complex SPA,salon, architecture, design, plan, interior, functional zoning
course of water treatment, water,pool composition.
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ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÏÐÎÃÐÅÑÈÂÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É
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ÏÐÈ ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍ² ÁÓÄÈÍÊ²Â, ÑÏÎÐÓÄ
ÒÀ ¯Õ ²ÍÒÅÐ'ªÐ²Â

Розглянуто роль сучасного макетування в архітектурному і дизайнерському про,
ектуванні. На прикладі створення макета у міжнародному конкурсному проекті Де,
сятинної церкви та дитинця Стародавнього Києва надаються рекомендації із засто,
сування новітніх прогресивних технологій при виготовленні макетів (комп’ютерне
проектування, виготовлення елементів макета на лазерних верстатах із ЧПК).

Пропонується впровадження у навчальний процес дисципліни макетування но,
вих технологій і матеріалів, для чого необхідним є створення у профільних вишах, на
факультетах, кафедрах спеціально обладнаних макетних лабораторій,майстерень.
Ставиться питання про розроблення навчально,методичних посібників із сучасного
макетування.

Ключові слова: архітектура, дизайн, проект, макет, комп’ютерне проектування,
лазер, акрил, інтегрована група, студент, навчання, споруда, інтер’єр.

У зв’язку з розвитком комп’ютерного об’ємного 3D8проектування не завжди об8
ґрунтовано скоротилися обсяги виконання макетних робіт у складі дизайн і архітек8
турних проектів. Проте макет дає найбільше містобудівне та об’ємно просторове
уявлення у складі проектних робіт. До того ж, завдяки застосуванню новітніх тех8
нологій і сучасних матеріалів, які поширені на всіх сучасних виробництвах, наприк8
лад таких, як машинобудування, будівництво, легка промисловість, поліграфія та ін.,
у майбутніх дизайнерів формується розширений погляд на уявлення макета у складі
проектних робіт, можливостей його виконання та реалізації проекту відповідно до
сучасних вимог щодо дизайну, економічності, терміну виконання, екологічності й ер8
гономічності. Саме тому виникає необхідність у навчанні студентів8дизайнерів но8
вітніх технологій проектування, зокрема й макетування, із застосуванням програм
для 3D8проектування.

У зарубіжних і вітчизняних публікаціях останніх років [1; 2; 3; 4] ставляться за8
гальні питання про роль макетування у навчальному процесі зі спеціальностей архі8
тектура та дизайн за участю студентів з особливими потребами в інтегрованих групах.

Тим часом детально питання навчання студентів та методичної організації викла8
дання предмета «макетування» на сучасному рівні у вітчизняній вищій школі не роз8
глядається.

Через відсутність наукових публікацій на вказану тему головною метою статті 
є ознайомлення архітектурно дизайнерської спільноти (професорсько викладаць8
кого складу, архітекторів, дизайнерів, практиків і студентів) із новітніми технологіями
створення проектів та макетування, а також роллю макетування у цьому, є наміри також
звернути увагу на необхідність відкриття сучасних макетних лабораторій і майстерень 
у складі кафедр факультетів, які спеціалізуються на вивченні архітектури та дизайну.

В якості методичного прикладу наведемо виконання містобудівного макета в мас8
штабі 1:200 на підоснові зі складним рельєфом розміром у плані 1,5 х 1,5 м, який був
обов’язковим у конкурсному проекті «міжнародного бліц8конкурсу на визначення
кращої містобудівної, культурної, архітектурної та мистецької концепції щодо кон8
сервації та сучасної музеєфікації (ревалоризації) автентичних залишків церкви Бо8
городиці (Десятинної) — пам’ятки археології національного значення «Міста Воло8
димира — дитинця Стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви» із
створенням архітектурного ансамблю з можливістю екскурсійного відвідування,
відправлення релігійних потреб громадян на проведення протокольних заходів».
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Ректорат Університету «Україна» на чолі з його президентом підтримали ініціати8
ву колективу кафедри дизайну на участь у цьому міжнародному конкурсі на визначне
історичне місце — Старокиївської гори, звідки, як писав Нестор8літописець, «пішла
земля Руська» і розпочався рух на північ, схід, захід та південь.

Для розроблення цього проекту було створено творчу групу з трьох викладачів,
семи студентів, у тому числі з п’ятьох осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Проте бази для виконання обов’язкової частини проекту на кафедрі дизайну не
існує, точніше вона майже відсутня. Немає спеціалізованого приміщення, верстатів,
пристосувань, приладів, інструментів і навіть матеріалів. Тому для виконання цієї
важливої наочної частини проекту до творчої групи були запрошені та включені
досвідчені фахівці з проектно8конструкторського бюро «ВІСТОН».

У творчу групу були включені студенти з 2–78х курсів, що створили змішану
інтегровану групу. При виконанні цієї роботи викладачі і студенти ознайомились із
новітніми, піонерними способами проектування та макетування, а також отримали
значний практичний досвід.

Основа макета — рельєф і забудова навколо об’єкта проектування — була виконана
вручну студентами кафедри з пінопласту. Кінцева модель була поґрунтована та
пофарбована у білий колір. Також за допомогою комп’ютерних графічних програм
були виконані планшети для макета.

Об’єкти забудови було вирішено виконати з листового акрилу. На основі форм
ескізу, який був розроблений творчою групою, була спроектована фахівцями з про8
ектно8конструкторського бюро «ВІСТОН» 3D8модель макета церкви Десятинної та
планованої забудови (рис. 1). Розроблення об’ємної моделі виконувалось за допо8
могою програми SolidWorks, що дало змогу виконати також розкрій моделі (рис. 2) 
і надалі підготувати файли для різання на лазерному верстаті з ЧПК (рис. 3).

Рис. 1 — 3D)модель церкви Десятинна
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Рис. 2 — 3D)модель церкви Десятинна, виконана з листового акрилу

Рис. 3 — Фрагменти моделі церкви, підготовлені під різання
на лазерному верстаті з ЧПК

Виробництво та проектування елементів об’єктної забудови таким чином дали мож8
ливість творчій групі зі студентами дуже швидко та якісно завершити виконання макета.

На підставі проведеного дослідження є можливість зробити висновки та перед8
бачити такі перспективи подальшого розвитку:

– макетування на сучасному рівні розвитку архітектури та дизайну є однією з ос8
новних та невід’ємних частин у проектах;

– результатом суцільної комп’ютеризації стало впровадження новітніх технологій
у проектну і, зокрема, макетну справу;

– для продуктивної творчої праці майбутніх архітекторів і дизайнерів необхідно
перевести навчальний процес проектування та макетування на сучасний рі8
вень. Потрібне розроблення навчальної методичної бази для викладання цих
дисциплін на новому вищому рівні, створення навчально8методичних посібни8
ків, підручників і т. ін. Виступаємо з пропозицією відкриття при університеті
макетної лабораторії — майстерні на принципах фінансової самоокупності.
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Показана роль современного макетирования в архитектурном и дизайнерском
проектировании. На примере создания макета в международном конкурсном про,
екте Десятинной церкви и детинца древнего Киева даны рекомендации по приме,
нению новых прогрессивных технологий при изготовлении макетов (компьютерное
проектирование, изготовление элементов макета на лазерных станках с ЧПУ).

Предлагается введение в учебный процесс дисциплины макетирования новых
технологий и материалов, для чего необходимо создание в профильных вузах, на
факультетах, кафедрах специально оборудованных макетных лабораторий,мастерс,
ких. Ставится вопрос о разработке учебно,методических учебников по современ,
ному макетированию.

Ключевые слова: архитектура, дизайн, проект, макет, компьютерное проектиро,
вание, лазер, акрил, интегрированная группа, студент, обучение, здание, интерьер.

The role of modeling in contemporary architecture and design engineering is consid,
ered in the article. On the base of the international competition project’s creation
«Desyatinnaya church and the brainchild of ancient Kiev», the recommendations are pro,
vided on the usage of the new advanced technologies in the manufacturing of the mod,
els (computer,model design, manufacturing design elements on the laser CNC
machines).

The inculcation is proposed in the educational process discipline prototyping of the
new technologies and materials, this requires the establishment of the specialized high
schools, faculties, departments specially equipped laboratories, workshops layout. The
question is set about the development of the training manuals on the current layout.

Key words: architecture, design, layout, computer,model design, laser, acrylic, inte,
grated group, student learning, building, interior.
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ÒÅÎÐ²ß ÄÈÇÀÉÍÓ: Â²Ä ÏÈÒÀÍÍß ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß
ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²¯

У статті зроблено спробу виділити й переосмислити основні проблеми теорії
дизайну, зокрема висвітлити проблематичність його визначення, мети і ключових
понять тощо. Спираючись на так звану матрицю діалектичного мислення, розгляда,
ються проблеми формування універсальної для дисципліни «дизайн» методологіч,
ної моделі формотворення.

Ключові слова: «techne», методологічна схема, концепція, концепт, живе сприйнят,
тя, абстракція, практика.

«Світ є досконалим у всіх своїх
пропорціях та частинах».

Цицерон

«Дизайн всеобщ!»
Максімо Віньєллі

Сьогодні, в епоху розвинутої глобалізації, як ніколи актуальною є синкретична
модель сприйняття світу, в межах якої молода дисципліна «дизайн» набуває дедалі
більшої ваги. Ще півтора століття тому дизайн вважався суто практичним —  «інже8
нерно8декоративним» додатком  до високого мистецтва й архітектури. Однак у су8
часній культурі він по праву бере на себе роль як творця внутрішніх і зовнішніх про8
сторів у житті людини, так і креатора «стилю життя» загалом.

Подібний погляд на дизайн вимагає кваліфікованого теоретичного обґрунту8
вання. Втім, у межах дисципліни «дизайн», теоретична саморефлексія носить доволі
фрагментарний і незавершений характер. Серед основних причин виникнення тако8
го стану речей слід виділити такі: перша — далеко не повною мірою висвітлені прин8
ципово важливі для дисципліни питання — зокрема визначення, що таке дизайн, його мета
та місце у науковому співтоваристві, а також зв’язок з іншими дисциплінами; друга —
недостатньо розроблена методологічна база з теорії дизайну, яка змогла б квалі8
фіковано пояснити головні принципи й особливості дизайнерської роботи загалом.

Відразу ж зауважимо, що вирішення означених проблем вимагає не тільки викладу
фактів з історії дизайну, не лише освоєння суто практичних навичок або ж вивчення
теоретичних розробок окремо взятих авторів. Мова йде про створення  певного
комплексу «базових ідей», за допомогою яких можна було б конкретизувати визна8
чення дисципліни «дизайн», відповісти на питання, якою є мета дизайнерської прак8
тики, а також  виокремити характерні риси дизайну, які відрізняють його від інших
суміжних практик. Науково коректні відповіді на ці питання дають змогу приступити
до розбудови цілісної методологічної схеми роботи дизайнера  (починаючи з моменту
виникнення задуму та завершуючи його практичним втіленням у дизайнерському
проекті). Адже кожен етап цієї роботи вимагає свого окремого теоретичного обґрун8
тування. Окреслити певний побіжний план вищезгаданої методологічної моделі
теорії дизайну, а також визначити ключові моменти в ній — мета даної статті.

Сьогодні у межах викладання дизайну особливо відчутним є брак автентичної, суто
дизайнерської літератури, присвяченої переліченим проблемам. Так, сучасних праць,
в яких ставляться питання онтології дизайну, методів формотворення та композиції
у дизайні, не так вже й багато; зокрема, такими є роботи В. Є. Михайленка, М. І. Яков8
лєва, В. Б. Устіна, Р. Арнхейма [1], В. Ковешнікова, М. Ростовцева, В. Даниленка, 
В. С. Рунге, І. Розенсон і Є. О. Розенблюма [1–12]. Частково означені проблеми
розглядаються у статті Л. Й. Гук «Синергетичний підхід до викладання основ компо8
зиції у підготовці фахівців дизайну» [2]. Слід також враховувати, що дизайну присвя8
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чені книги не лише професійних дизайнерів, але й відомих зарубіжних теоретиків8
гуманітаріїв; такою, наприклад, є праця Умберто Еко «Vertigo: вир образів, понять 
і предметів», в якій дизайн розглядається з філософської та культурологічної точок
зору [11].

Симптоматично, що жоден із щойно наведених авторів не дає чіткої відповіді на
ключове для теорії дизайну питання: що таке дизайн? Це дає привід стверджувати,
що визначення дизайну є надзвичайно проблематичним.  Славнозвісне визначення,
запропоноване відомим італійським дизайнером Томасом Мальдонадо на конгресі
ІКСІД (Міжнародній раді організацій з дизайну — Іnternational Council of Societies of
Industrial Design) у 1969 р., сьогодні офіційно визнано некоректним і таким, що не
описує дизайн повною мірою*. Можна сказати, що на сьогодні не існує загально8
прийнятого формулювання дизайну як феномену сучасності, так і конкретної сфери
діяльності. Відсутність подібної «точки відліку» може призвести до спрощених уяв8
лень про дизайн як про технічне проектування (так званий промисловий дизайн), як
про художнє оформлення (декоративний дизайн) або як про ужиткове мистецтво
тощо. Вочевидь, подібні «інтерпретації» не можна назвати валідними, а тому основні
методологічні питання залишаються відкритими.

Одним з ефективних варіантів вирішення розглядуваної проблеми може бути
використання дотичної до дизайну ідеї «techne», за допомогою якої можна
спробувати вловити обриси сучасного феномену дизайну. Що таке «techne»?
Етимологія даного слова (згодом римського — ars) доволі складна і відсилає нас до
давньогрецької культури. Так, в уявленні древніх греків «techne» є синкретичним і
недиференційованим поняттям — його смисли нечіткі, а конотації розмиті. У
найширшому своєму значення «techne» — це все, до чого приклала руки людина;
воно означає будь8які практичні або ж інтелектуальні вміння, що спираються на
знання певних раціональних правил і законів та які вимагають старанної й
систематичної підготовки, тобто навчання у вчителя, котрий здатен їх передати.
Тому «techne» — це і вимірювання землі (геометрія), і лікування хвороб (медицина),
і  військова справа та, водночас, гра на лірі, спорудження будинків і храмів, а також
уміння виступати з ораторськими промовами, розписувати вази, обробляти землю,
працювати з мармуром тощо. Навіть мистецтво любити доволі часто визначається
як «techne». «Techne» є цариною спеціалістів, фахівців своєї справи, добре
підготовлених професіоналів. Можна помітити, що давньогрецьке «techne»
вирізняється певною ідіосинкразією (своєрідним змішуванням), в якій наука,
ремесло та мистецтво не розведені по різних категоріях, а світ** сприймається не8
диференційовано.

Для дизайну як принципово полівекторної дисципліни важливою є саме ця мето8
дологічна якість «techne». Адже неподільність, єдність і комплексність науки, ре8
месла та мистецтва характеризують сучасний дизайн у всій його унікальності. Ха8
рактерно, що навіть при побіжному зіставленні дизайнерської практики з категорією
«techne», в око впадають цікаві паралелі. По8перше, метою будь8якого мистецтва
(будь8якого «techne») було виготовлення, створення певних досконалих речей***, однак
«techne» не обмежувалося лише речами. По8друге, на відміну від сучасного митця,
грецький деміург (навіть найталановитіший) не займався творчістю в нашому розу8
мінні і вважався в найкращому разі вмілим майстром, або ремісником. По8третє,
будь8яке «techne» має раціональну природу, оскільки базується на сталих («косміч8
них») об’єктивних законах світобудови****. І тому всі твори і продукти мистецької,
ремісничої та наукової діяльності покликані відображати гармонію, красу й об’єк8
_________________

* Т. Мальдонадо визначив дизайн таким чином: «Під терміном дизайн розуміється творча діяльність, метою
якої є визначення формальних якостей предметів, що виробляються промисловістю. Ці якості форми відносяться
не лише до зовнішнього вигляду, але головним чином до структурних та функціональних зв’язків, які
перетворюють систему на цілісну єдність з точки зору як виробника, так і споживача».

** У давньогрецьких писемних працях поняття «techne» перекладається по8різному: іноді як «мистецтво», 
а іноді як «наука» або «ремесло».

*** Згідно із сучасними поглядами, природа (чит. — мета) мистецтва інша: мистецтво відповідає потребі екс8
пресії людини, екстеріоризації внутрішнього (думок, почуттів) у речах, а не потребам у створенні речей. Це також
зумовлює принципову відмінність між мистецтвом та ремеслом: так, основним своїм завдання мистецтво вважає
виключно прагнення та досягнення краси (домінування естетичної функції), тоді як ремесло апелює й до прак8
тичних потреб  життя.

**** У сучасному мистецтві, навпаки, дедалі більше простежується тенденція до звільнення від будь8яких
правил, канонів, приписів та законів. Мистецтво розуміється як сфера «духовної свободи», в якій кожен митець 
(в силу своєї особливості і водночас, так би мовити, «мистецькості») може творити що завгодно і як завгодно. 
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тивність універсаму, але при цьому бути корисними і практичними в ужитку. На кшталт
давньогрецького «techne» сучасний дизайн як недиференційоване змішування
науки, мистецтва та ремесла інтелектуальний настільки, наскільки математичною 
є краса світу. Зрозуміло, що самим лише зіставленням «techne» та дизайну про8
блема визначення цілої дисципліни не вичерпується, однак подібний погляд дає
можливість зрозуміти принципові для дизайнерської практики особливості.

Серед таких характерник рис, зокрема, можна виділити роботу дизайнера з кон8
цептами, а також створення проекту на підставі розробленої ним авторської концеп8
ції*. Забігаючи наперед, можна сказати, що вироблення (а точніше, перевідкриття)
концепцій становить головну мету дизайнерської праці. 

Разом з тим, якщо одним із головних завдань дизайнерського формотворення 
є винайдення концепцій, то кінцевою метою всієї методології дизайну є формування
у професійного дизайнера так званого концептуального типу мислення. Інакше ка8
жучи, розроблення методології дизайну необхідне як для кваліфікованого пояснен8
ня природи концептуального формотворення, так і для освоєння концептуального
формату мислення.

Однією з найоптимальніших моделей у досягненні цих завдань є використання
моделі пізнання, що базована на універсальній філософській тріаді  Г. В. Ф. Гегеля.
Йдеться про те, що Гегель називав матрицею діалектичного мислення. Для Гегеля
(як, до речі, і для давньогрецького «techne» з його апеляцією до космічних законів
гармонії) процес пізнання реальної дійсності підпорядковується певним
закономірностям: «Від живого сприйняття до абстрактного мислення, а від нього до
практики, таким є діалектичний шлях пізнання істини та об’єктивної реальності»
[10]. Отже, методологія вивчення дизайну будується на трьох послідовно
перебігаючих етапах — живому сприйнятті, абстрагуванні та практичному втіленні
задуманого (чит. — концепції). 

Причому послідовність усіх трьох складових є принциповою, оскільки висунення
абстрактного мислення на передній план поряд із повним ігноруванням першого
етапу та частковим ігноруванням третього є однією з головних проблем сучасної
теорії дизайну. Так, без живого сприйняття речей оточуючої дійсності, їх співвідно8
шень, матерії, закономірностей побудови, розташування, співіснування, контексту,
тобто всього того, що складає перший етап формотворення, дизайнер приречений
на сліпий автоматизм і мавпування. Водночас саме лише живе сприйняття без
абстрактної складової — систематизації спостережень та вироблення концепцій
(другий етап формотворення) є неповним, оскільки залишає дизайнера в зоні ама8
торства.

Отже, що таке «живе сприйняття» оточуючої дійсності? У найабстрактнішому ро8
зумінні це здатність бачити речі без прив’язки їх до понятійного апарату мислення.
Подібною оптикою володіють недосвідчені діти, оскільки розглядають предмети
поза їх контекстом, не спираючись на безкінечні ланцюжки означників і, відповідно,
перебуваючи поза будь8яким смислом. Незаангажований поняттями та смислами
предмет починає володіти  безмежною кількістю потенцій, при цьому він не просто
переосмислюється у своєму функціональному призначенні, а повністю змінює вла8
сну сталу семантику (наприклад, шафа стає столом, гора будинком, дерево карти8
ною тощо). Якщо дитина має вроджену здатність бачити речі такими, якими вони 
є, то досвідчений дизайнер змушений навчатися подібної властивості. Водночас не8
усвідомлене «живе сприйняття» дитини якісно відрізняється від «живого сприйнят8
тя» дизайнера, адже дитина, прагнучи осягнути предмети, їх місце та призначення,
невпинно засвоює всі культурні зв’язки, тоді як дизайнер, навпаки, свідомо намага8
ється відкинути «культурний багаж» заради «живої оптики».

Наступною фазою концептуального мислення є абстрагування як вивчення
і створення «ідеї» предмета чи явища. Варто, однак, зауважити, що диспути навколо
питання «ідеї», «ідеології» точаться ще з часів початку філософії. Тому, не заглиб8
люючись в їх суть, можна лише сказати, що під абстрактним мисленням у нашому
_____________
*Концепція (від лат. conceptio — «розуміння», «система») означає певний спосіб розуміння (трактування, сприй8
няття) якогось предмета, явища чи процесу; є основною точкою зору на предмет, керівною ідеєю. В контексті
вивчення дисципліни «дизайн» можна вживати термін «концепція» як певний задум, або план. Водночас слово
«концепт» має значно глибші конотації. Поширена думка, що концептом (від лат. conceptus — поняття) прийнято
називати «інноваційну ідею», що несе в собі творчий (креативний) смисл. Однак подібне визначення концепту 
є вкрай спрощеним. Для більш детального розгляду даного питання див. [4].
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випадку розуміється як процес абстрагування, так і сама абстракція (ідея, кон8
цепція). У традиційному трактуванні «абстрагування» (від лат. abstractio — відсторо8
нення, відвернення) означає одну з основних операцій мислення, за якої суб’єкт,
відокремлюючи певні ознаки об’єкта, що вивчається, відволікається від інших та не
враховує неістотні сторони чи ознаки свого предмета вивчення. Це дає змогу спро8
щувати картину явища і розглядати сам предмет (певну ознаку чи властивість пред8
мета або явища) ніби в «чистому вигляді». Іншими словами, абстрагування — це процес
свідомого ізолювання, що дає змогу переробити уявлення про предмет чи явище 
в поняття — ідею, концепцію. Важливо зрозуміти, що абстракція — це виключно
мисленнєвий продукт і не існує в реальності. Як слушно зазначає Жиль Дельоз,  ідея —
це «… те, що не є нічим іншим, ніж тим, чим воно є …Ідея матері існує, якщо є така
мати, яка є лише матір’ю (і яка не була б водночас ще й дочкою)» [4]. Цим пояс8
нюється відсутність у природі чистих геометричних елементів — наприклад, прямої
лінії або правильного кола, і водночас функціонування природних явищ згідно із  за8
конами геометрії.  Неважко помітити, що в своїй прогресії процес абстрагування може
призвести до певного відчуження від реальності. Відповідно зацикленість на дру8
гому етапі формотворення і водночас відкинення реального споглядання та прак8
тичної складової призводить до рафінованості та позбавленого вітальної сили фор8
малізму в дизайнерському проекті. Саме тому на абстрактний задум, що виникає як
когнітивна реакція на живе сприйняття, завжди чатує імператив практичного втілення.

У контексті запропонованої тріади третій — практичний (від грец. πραξιζ, що
означає «діяльність»); цей етап роботи дизайнера, в найширшому сенсі, трактується
як оформлення (втілення, реалізація) дизайнерської концепції8ідеї в реальність. 
У більшості випадків це означає матеріалізацію дизайнерської концепції в проекті чи
в моделі — в  концепт8продукті. Варто, однак, зазначити, що даний процес є доволі
проблематичним і має цілу низку невирішених питань. Зокрема, загальновідомим 
є той факт, що кінцевий продукт нерідко не збігається із початковим задумом,
оскільки практична реалізація ідеї (думки, гіпотези, концепції тощо) наштовхується
на опір матеріалу, середовища тощо. Дизайнер як ідеолог і «практик» в одній особі
змушений знати і враховувати всі особливості та тонкощі процесу практичного вті8
лення форми.  

Вочевидь, усі ці питання потребують значно глибшого опрацювання, а тому не
можуть бути повною мірою висвітлені в межах даної статі. Однак доцільним вида8
ється намагання цілісно побачити весь спектр важливих для дисципліни теоретичних
завдань — зокрема питання визначення, мети й методології викладання, ключову роль
теорії формотворення тощо. Конкретизація кожного з них вимагає професійного
теоретичного підґрунтя і не завжди може обійтися аналогіями з іншими дисцип8
лінами. Більше того, заглиблення у проблематику показує, що дизайн є унікальним
явищем сучасності, яка все ще потребує вагомого теоретичного осмислення в усіх
своїх, навіть в найочевидніших, питаннях. 

В статье сделана попытка выделить и переосмыслить основные проблемы тео,
рии дизайна, в частности осветить проблематичность определения дизайна, его
целей и ключевых понятий. Апеллируя к так называемой матрице диалектического
мышления, рассмотрены проблемы формирования универсальной для дисципли,
ны «дизайн» методологической модели формообразования.

Ключевые слова: «techne», методологическая схема, концепция, концепт, жи8
вое восприятие, абстракция, практика.

In given article is done an attempt to select and re,of,thinking the basic problems of
design theory — in particular, to light up the problematical character of design's determi,
nation, his aims and key concepts. Appealing to the so,called «matrix of dialectical
thought», author examined the universal for discipline methodological model  of forms
creation.

Key words: «techne», methodological chart, conception, concept, «living percep8
tion», abstraction, practice.
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УДК 745/749 М. А. Ісаєва,
магістр

ÑÒÈË²ÑÒÈ×ÍÅ ÔÎÐÌÎÒÂÎÐÅÍÍß 
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÓ «ÅÊÑÏÅÄÈÖ²ß-XXI»

Розглянуто стилістичне формотворення науково,популярного журналу
«Експедиція,ХХI» на прикладі магістерської роботи з оформлення часопису
«Експедиція,ХХІ». Подано рекомендації щодо створення стилю журналу, розроблення
логотипу, обкладинки,  символіки, композиційного розташування фотографій та тексту
на основних його сторінках та концептуального вирішення проблематики.

Ключові слова: дизайн, журнал, часопис, експедиція, формотворення, стиліс,
тика, оформлення, Антарктичний центр, полярники.

Кафедра дизайну Університету «Україна» вже багато років співпрацює з Наці8
ональним антарктичним центром «МОН Україна». Полярники підтримують студентів,
зокрема студентів з особливими потребами. 

Розповідає засновник журналу «Експедиція8XXI» Володимир Бочкарьов: «Все
розпочалося випадково із запрошення студентів і викладачів Університету «Україна»
до участі у проводах полярників 108ї ювілейної антарктичної експедиції. Є така
традиція проводжати зимівників на крижаний континент, представники уряду, гро8
мадськості, політики напучують їх у далеку дорогу, дарують різні сувеніри… Завдяки
цьому на Антарктичній станції «Академік Вернадський» вже виникла маленька кар8
тинна галерея. Тож на десятиріччя станції завідувач кафедри дизайну, член Наці8
ональної художньої спілки України Анатолій Іванович Ломовський подарував загону
зимівників картину «Всесвіт». Яскраве розмаїття чудових квітів протягом тривалої
антарктичної зими нагадуватиме дослідникам Антарктиди про Україну, сонце, підно8
ситиме настрій» [1].

Отже, такі теплі стосунки сприяли подальшій співпраці полярників із кафедрою
дизайну. Так, студентам8дизайнерам було запропоновано замислитись над поляр8
ною тематикою і розробити такі теми дипломних робіт, як «Проект оформлення нау8
ково8популярного журналу «Експедиція8XXI», перекидний календар «Українська ан8
тарктична експедиція», присвячений III Міжнародному полярному року, а згодом 
і «Проект антарктичної станції майбутнього». 

У наш час в Україні існує багато різних популярних туристичних, навколосвітніх
видань про подорожі та експедиції в різні куточки нашої планети, проте всі ці ви8
дання здебільше розважального характеру. Саме тому досить актуальною стала тема
розроблення науково8популярного часопису, що містить не тільки цікаві краєзнавчі
статті, а й наукові вужче спрямовані теми. Це робить журнал більш серйозним, глиб8
шим у пізнанні, але, водночас, і розважальним, оскільки наукові тексти поєднуються
з художніми, і, разом з тим, перемежовуються з поетичними, завдяки чому читач не
встигає втомитися від наукової спрямованості часопису.

«Тематика журналу «ЕХ8ХХІ» — надзвичайно різноманітна. Вона потребує певних
орієнтирів, аби зацікавлений читач міг одразу потрапити у той «степ», де знайде те,
що його найбільше вабить», — так говорить Володимир Бочкарьов — головний ре8
дактор журналу... Експедиція — це спеціально організований, відповідно технічно та
методично підготовлений засіб пізнання. Це рух до поставленої мети. І до себе…
Експедиції, як відомо, є випробуванням багатьох речей. Наукових теорій, гіпотез,
політики, транспортних засобів, знарядь праці, обладнання, методів дослідження
тощо. Різні за призначенням (пошукові, науково8дослідні, спортивні, військові та ін.),
вони завжди стають і перевіркою кожної людини, її фахового рівня, знань і вмінь, 
а також моральних і фізичних якостей, здатності з честю вийти часом із небезпечних
для життя екстремальних ситуацій» [2].

Антарктичний центр «МОН Україна» організовує експедиції полярників в Антарк8
тику на українську наукову антарктичну станцію «Академік Вернадський». Станцію
названо на честь видатного українського вченого — академіка Володимира Івановича
Вернадського (186381945), який у 1918 р. став першим президентом Академії наук
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України. Того ж самого року він заснував наукову бібліотеку — тепер це найбільше 
в країні зібрання літератури з усіх галузей знань, яке має назву Національна наукова
бібліотека ім. Вернадського. Відомий геолог, дослідник хімічного складу земної кори, він
створив теорію ізоморфізму, став основоположником вчення про біосферу і ноо8
сферу. Та слід пам'ятати, що станція була заснована англійцями у 1954 р. на острові
Геліндез і спочатку мала назву «Фарадей», а 6 лютого 1996 р. була передана українській
стороні, оскільки англійці в 300 км на південь побудували велику найсучаснішу стан8
цію «Розера» із злітно8посадочною смугою і можливістю одночасного розміщення
близько 100 фахівців у літній сезон. Тому стало економічно невигідно розміщувати в од8
ному і тому ж районі дві станції. Закривати станцію теж достатньо дорого, до того ж таку
цінну. Був оголошений конкурс серед країн, охочих отримати цю станцію в своє роз8
порядження. Для тієї, що здобула незалежність і яка не отримала жодної колишньої
радянської антарктичної станції, тобто для України, це було вельми до речі. Тепер
Україна має плацдарм для продовження досліджень в Антарктиці, а саме чудово
обладнану станцію і можливість відчувати себе повноправним членом світової нау8
кової спільноти.

Ось що зазначає з цього приводу директор Національного антарктичного науко8
вого центру «МОН Україна» Валерій Литвинов: «Україна має величезний науково8
технічний потенціал, потужну космічну галузь і стратегічно зацікавлена в розвитку
антарктичної справи. Ми повинні йти далі вглиб Антарктиди, вивчати її зверху, знизу
та з боків, плідно взаємодіяти з сусідами. Вона має стати членом міжнародної спілки
антарктичних туроператорів. Принаймні, півтори сотні країн ще не мають своїх стан8
цій. А вони, між іншим, починаються з наукового туризму…» [2].

А науковий туризм безпосередньо пов’язаний з тематикою журналу «Експедиція ХХІ».
І хоча журнал розповідає про різні експедиції, що є по всьому світу, чималу його час8
тину займають статті про експедиції саме в Антарктиду.

Мета статті. На сьогоднішній день Національний антарктичний центр «МОН Україна»
видав три випуски журналу «Експедиція8ХХІ». Та, незважаючи на це, він потребує
врахування ще багато корективів і доробок, а може й зовсім зміни іміджу. Саме тому
даною магістерською науковою роботою стали  розроблення й дослідження індиві8
дуального стилю журналу «Експедиція8ХХІ». 

Це було наукове дослідження, зроблене на базі вивчення особливостей тематики
журналу, його концепції та аналогів науково8популярного видання. А оскільки
тематикою є експедиції та мандри по всьому світу, пошуки сягнули таких видань, як
усім відомий National Geographic, «Вокруг света», науково8популярне видання «Зна8
ние — сила». На підставі наукового дослідження цих видань потрібно було створити
свій неповторний, своєрідний, сучасний та актуальний дизайн оформлення журналу.
Тобто головною метою стало формотворення стилістики журналу «Експедиція8ХХІ». 

У створення стилю журналу входять, зокрема, розроблення логотипу, обкладин8
ки, створення символіки журналу, композиційне розташування фотографій та тексту
на основних його сторінках. Але головним є взаємозв’язок цих складових частин та
єдність образу. 

Виклад методики і результатів дослідження. «ЕКСПЕДИЦІЯ8ХХІ»; «EXPEDI8
TION8XXI» — науково8популярне і художньо8документальне видання. «ЕХ8ХХІ» —
скорочена абревіатура назви журналу. Виходить українською, російською та анг8
лійською мовами. Наклад (презентаційний) — 1 000 примірників. Періодичність видання
посезонно 4 рази на рік. Девіз журналу — «Я, Україна і Світ» — відображає бажання
порівняти українську культуру, побут, звичаї з культурами інших народів світу.
Пізнання себе у цьому світі і світу в собі. Гордість за свою самобутню культуру. 

«Участь у проекті «ЕХ8ХХІ» — інтелектуальна праця, ствердження бажання розши8
рити свій світогляд, відчути себе повноправним членом інформаційного суспільс8
тва, пізнати секрети інноваційних підходів до розв’язання проблем сучасності», —
так зазначає головний редактор журналу Володимир Бочкарьов [1].

Розглянемо деякі зміни, що відбулися в журналі.
Обкладинка — це обличчя журналу (рис. 1). Логотипом є перша буква назви

журналу «Е» стилізована у вигляді глобуса. Символ журналу — це штурвал, який
охоплює всю земну кулю. А їх поєднання символізує подорожі по всьому світу. Слід
зауважити, що для назви спеціально розроблений шрифт, який є візиткою журналу і
не змінюється протягом усіх його випусків.
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Рис. 1

Для окремих рубрик спеціально підібрані ідеограми, які їх характеризують і зус8
трічаються на сторінках всього видання для зручності свого використання (рис. 2). 

Рис. 2

Окремі сторінки рубрик розділяють їх одна від одної, а також слугують стильовим
зв'язком, оскільки об’єднані за кольоровою гамою й оформленням і перегукуються
з першою сторінкою розділів і рубрик (рис. 3). Також об’єднуючим елементом є
карта, яка також з’являється впродовж усього журналу, включаючи саму обкладинку,
що символізує подорожі.
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Рис. 3
У журналі реалізуються кілька принципів побудови сторінки, розташування фото8

графій та тексту, які мають місце впродовж усього видання, зумовлюючи, таким чином,
стиль журналу. Важлива увага надається добору шрифту до назв статей — залежно
від теми і ілюстрацій. А також самим фотографіям, які відіграють значну інформа8
тивно8ілюстративну роль і роблять журнал більш цікавим і легшим у сприйнятті. Майже
до кожної статті дібраний індивідуальний фон в залежності від теми та фотографій,
що також зацікавлює читача і робить журнал своєрідним, оскільки, завдяки цьому,
видання виглядає кольоровим, що, зрештою, є досить незвичним. Та насамперед, 
і це слід зазначити, фон є лише доповненням до основного тексту та ілюстрацій, на
яких ставиться акцент. Окремі сторінки з віршами дають змогу переключити увагу
читача з наукового тексту на художній, роблячи деяку перерву (рис. 4). Тобто можна
взагалі мандрувати сторінками журналу, а це також підкреслює основну тематику
подорожей.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Отже, магістерська робота була реальним проектом, який повинен був втілитись

у життя. Згодом нам запропонували зверстати повністю журнал з тим, щоб віддати
його у видавництво. Звичайно, така пропозиція нас зацікавила. І ось майже альманах на
184 сторінки, оскільки до журналу увійшло два випуски, незабаром вийде у світ. На
жаль, видання розповсюджується тільки між іншими антарктичними центрами різних
країн світу, але вже зараз його можна побачити на особистому сайті Національного
антарктичного центру «МОН Україна» http://www.uac.gov.ua/ua/jexped10709
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Рис. 4

Журнал, звичайно, не закінчує на цьому своє існування, і це лише початок, пош8
товх до розвитку. Вже готуються нові матеріали до наступного номера. Невичерпна
тема експедицій в Антарктиду (і не тільки) чекає свого відображення на сторінках
наступних видань. А в перспективі і більшим тиражем, адже тематика журналу може
зацікавити не тільки науковця та фахівця, а й пересічного читача. І завдяки розвитку
сайту, новизні стилю та оформленню журналу, що звертає на себе увагу, а також
наполегливій праці засновників проекту ця ідея може втілитися у життя.

Рассмотрено стилистическое формообразование научно,популярного журнала
«Экспедиция,ХХI» на примере магистерской работы по оформлению летописи
«Экспедиция,ХХI». Поданы рекомендации к созданию стиля журнала, разработке
логотипа, обложки, символики, композиционного размещения фотографий и текс,
та на его основных страницах и концептуального решения проблематики.

Ключевые слова: дизайн, журнал, летопись, экспедиция, формообразование,
стилистика, оформление, Антарктический центр, полярники.

Stylistic forming of «Expedition,XXI» popular science magazine based on example of
Master’s Thesis on design of «Expedition,XXI» magazine. Recommendations issued: rec,
ommendations concerning overall style of the magazine, magazine logo development,
cover outlook, symbology, composition of figures and text fields on the main magazine
pages and conceptional decision concerning problematics of the magazine.

Key words: design, magazine, expedition, forming, stylistic, Antarctic Center, polar
explorers.
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УДК 725 М. М. Соловйова,
Г. М. Хавхун,

кандидат архітектури, доцент

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÄÈÇÀÉÍ-ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ²ÍÒÅÐ'ªÐÓ
ÑÒÓÄ²¯ ÎÁÐÀÇÎÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ
ÄÈÒß×ÎÃÎ ÄÎØÊ²ËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ

На підставі аналізу сучасного зарубіжного досвіду проектування і будівництва ви,
явлені особливості формування архітектури дитячих дошкільних закладів. На при,
кладі дипломного проекту розглядається концепція створення інтер’єру, в якому
поєднуються дитячий заклад і мистецтво.

Ключові слова: дизайн, проектування, архітектура, інтер’єр, студія образотвор,
чого мистецтва, дитячий дошкільний заклад.

Духовність і моральність людини формується з раннього дитинства. Психологи
стверджують, що архітектура будівлі, затишок житла, естетична атмосфера шкіль8
ного класу, де росте і вчиться  дитина, впливають на виховання особистості, відкри8
тої до добра. Основним завданням дитячих дошкільних закладів і школи є виховання
людини і розвиток її здібностей. І тут велика роль відводиться образотворчим занят8
тям. Маленька людина з олівцями і фарбами вчиться фантазувати й оригінально
мислити. Може, вона й не стане художником, але це додасть їй культури та
розуміння життя. Вивчення ритму, кольору, співвідношення тонів, елементів дизайну
необхідно починати з раннього віку, оскільки в цей час дитина особливо швидко і
глибоко сприймає нові знання.

Дизайн інтер’єру — це, насамперед, побудова естетично гармонійного комфорт8
ного середовища для перебування людини.  Тому особливо важливим для дизайну
є використання, поряд з інженерно8технічними знаннями, засобів гуманітарних дис8
циплін — філософії, культурології, соціології, психології, семіотики та ін. Усі ці знан8
ня інтегруються під час проектно8художнього моделювання предметного світу, що
спирається на образне, художнє мислення.

Проектування для дітей є особливо відповідальним завданням. Діти — наше май8
бутнє. Інтер’єр дитячих закладів має відповідати гігієнічним і педагогічним вимогам,
створювати в дітей радісний і бадьорий настрій, бути їм цікавим і зрозумілим.

Метою дослідження є виявлення особливостей формування архітектури дитя8
чих дошкільних закладів та розроблення концепції інтер’єру дитячої студії образо8
творчого мистецтва.

Педагогічна психологія стверджує, що діти сприймають навколишній світ не від8
чужено «зі сторони», а почувають себе його невід’ємною частиною і в такий спосіб
пізнають його «зсередини». Тож зрозуміло, що коли дитина так активно ідентифікує
себе зі своїм оточенням, проблема «правильності» її навколишнього простору постає
особливо гостро. Значною проблемою сучасного світу є те, що навколишнє середо8
вище цивілізованого суспільства стає дедалі одноманітнішим, а наші органи чуттів
отримують дедалі менше подразнень, необхідних для їх здорового функціонування.
Згідно з філософією Хуго Кюкельгауза, неадекватне навантаження дитячих органів
чуттів у сірих, одноманітних освітньо8виховних закладах призводить до зростання
психічних захворювань у дітей, до відставання у фізичному та розумовому розвитку,
до дитячої і підліткової злочинності [1, с. 46].

Аналіз сучасного зарубіжного досвіду проектування і будівництва ДДЗ показує,
що особливостями формування архітектури  таких закладів є екологічність, орга8
нічний зв’язок з навколишнім середовищем, відкритість і гнучкість інтер’єру, ство8
рення багаторівневих ігрових просторів, масштабність і пропорційність відповідно
до дитячих антропологічних характеристик. Кольорова гама проектів: білий, зеле8
ний, фісташковий кольори та кольори натуральних матеріалів — дерева, бетону,
крейди.
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Так, у дизайні  дитячого садку «Травинки» (Blades of Grass), Австрія, відповідно до
назви, використовується стилізація трави — зелені вертикальні сонцезахисні ребра8
травинки (рис. 1). Великі вікна рекреаційних приміщень створюють відкритий ін8
тер’єр, який візуально об’єднаний із зовнішнім середовищем. Цей ефект підсилю8
ється тим, що фасадні ребра8травинки теж проглядаються із приміщень [4].

Рис.1 — Дитячий садок «Травинки» (Blades of Grass), Австрія

У дитячому садку «Dragen» (Оденс, Данія) набагато більше простору, ніж у тради8
ційних дитячих закладах, що є педагогічною ідеєю дизайну інтер’єру (рис. 2). Зокрема,
це обґрунтовано тим, що коли діти користуються привабливим і складним середо8
вищем для навчання та розвитку, це стимулює їхні можливості і знижує ризик захво8
рювань. Концепцією проекту було створення інтегрованого дитячого закладу, який
відповідає стандартам екологічно чистого пасивного будинку. Пасивний будинок — це
такий, що використовує мінімум енергії і обладнаний засобами для економії енергії
і використання альтернативних енергоджерел, зокрема енергії сонця [3].

Рис. 2 — Дитячий садок «Dragen» (Оденс, Данія)

Аналіз вищенаведених проектів свідчить про те, що основною їх концепцією 
є створення комфортного екологічного середовища, яке відповідає гігієнічним і функці8
ональним вимогам; відкритість і гнучкість інтер'єру; створення багаторівневих ігрових
просторів; масштабність і пропорційність відповідно до дитячих антропологічних
характеристик.

Створення інтер’єру студії образотворчого мистецтва в дитячому дошкільному
закладі вимагає комплексного підходу: він має поєднувати процес навчання, специ8
фіку дитячого закладу і особливі естетичні вимоги, адже це простір для дітей із під8
вищеним сприйняттям прекрасного.
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Такий підхід упроваджений при розробленні дипломного дизайн8проекту рекон8
струкції інтер’єру студії образотворчого мистецтва спеціалізованого навчально8ви8
ховного комплексу  «Лісові дзвіночки» по вул. Волкова, 228а, у м. Києві (рис. 3).

Рис. 3 — Дизайн)проект реконструкції інтер’єру студії образотворчого мистецтва
СНВК «Лісові дзвіночки» по вул. Волкова, 228а, у м. Києві (дипломна робота ОКР «бакалавр»
студентки М. Соловйової, науковий керівник — Г. М. Хавхун, доцент, кандидат архітектури).

Проектом реконструкції передбачається організація на площі приміщень класу
та ігрової двох художніх майстерень (молодшої і старшої груп), а також ігрового
холу. Влаштування ігрового холу, який об’єднує дві майстерні, надасть можливість
дітям відпочивати у перервах між роботою.

Площа приміщення майстерні молодшої групи (385 років) розділена на три зони:
зона робочих столів; зона зберігання художніх інструментів і канцтоварів; виставко8
ва зона для творчих робіт. 

Приміщення, де перебувають діти, не можна загромаджувати меблями, адже в
дитини має бути вільний доступ до всього, що там знаходиться. Даний інтер’єр
повністю відповідає цим вимогам. Столи згруповані по три і розміщені в центральній
частині кімнати. Таке розміщення не заважає доступу до шаф і виставкової зони, а також
забезпечує вільне пересування по площі кімнати. Форма столів надає змогу створю8
вати інваріантні композиції. Робоча зона візуально виділена кольором підлоги.

Щоб створити у приміщенні дитячої студії образотворчого мистецтва  середови8
ще, яке б якнайбільше надихало на творчі пошуки, проектом передбачається вико8
ристання кольорів, що максимально наближені до природного середовища: відтінки
зеленого, світло8жовтий, світло8рожевий, коричневий. 

Зелений — природний, цілющий та живильний колір, він сприяє концентрації уваги
і гарному настрою, стабілізації пульсу і дихання і навіть нормалізації тиску. Тривала
дія кольору не стомлює і викликає деякий  підйом працездатності. Жовтий —
найсвітліший колір спектра — є найкращим кольором для дитячих кімнат: він підсилює
розумові здібності, збільщує стремління до знань. Рожевий — пасивний  колір, він
провокує привітність, знижує внутрішню і зовнішню агресивність, це символ ди8
тинства, невинності, мрії і потреби в любові. Приглушені тони коричневого створю8
ють приязну доброзичливу атмосферу [2].

Завдяки цим властивостям кольорова гама інтер’єру створюватиме середови8
ще, яке позитивно впливатиме на здоров'я дітей, їхнє навчання та творчі здібності.

Концептуальним завданням розроблення є зростання (шлях) від малої дитини до
великого художника. Це завдання було вирішено шляхом створення інтер’єру,  мак8
симально наближеного до природного середовища. Зокрема, було прийнято рішен8
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ня організації інтер’єру, який несе в собі ідею лісової галявини: на стінах використо8
вуються розписи стилізованих дерев, зелених кущів та яскравих метеликів. Таке
оточення створює робочу атмосферу і надихає на творчість. 

Концептуальна декоративна композиція — у вигляді зображення метелика, який
символізує дитинство, та іонічної капітелі як вічності великого мистецтва і творчого
шляху митця — розміщена на стіні виставкової зони і є емблемою творчих досяг8
нень. Прийнятий трав’яний8зелений колір стіни створює нейтральне глибоке тло
для творчих робіт.

Поєднання в одному приміщенні робочої зони, яка оформлена із застосуванням
теми лісу, і виставкової з нейтральним тлом стіни, що характерно для експозиційних
приміщень, створює інтер'єр, який відповідає назві «Дитяча студія образотворчого
мистецтва», тобто поєднує дитячий заклад і мистецтво, створюючи єдину гармо8
нійну композицію. Таке просторове середовище, близьке дитині за кольором, мас8
штабом і формою, несе в собі інформативні й естетичні якості, розкриває для неї
нові обрії гармонійного і всебічного розвитку.

На основании современного зарубежного опыта проектирования и строительства
выявлены особенности формирования архитектуры детских дошкольных учрежде,
ний. На примере дипломного проекта рассмотрена концепция создания интерьера, 
в котором сочетаются детское учреждение и искусство.

Ключевые слова: дизайн, проектирование, архитектура, интерьер, студия изо,
бразительного искусства, детское дошкольное учреждение.

Based on analysis of contemporary foreign experience designing and building the
revealed peculiarities of architecture kindergartens. On the example of the degree proj,
ect is considered a concept interior, which combines a children's institution and the arts.

Key words: design, engineering, architecture, interior, studio art, pre,school institutions.
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УДК 725 О. Р. Сафіна,
О. Р. Горбик, Г. М. Хавхун,

кандидати архітектури, професори

Ô²ÐÌÎÂÈÉ ÑÒÈËÜ Â ²ÍÒÅÐ’ªÐ² ÑÀËÎÍÓ ÊÐÀÑÈ
Розглянуто особливості проектування інтер’єрів салонів краси. На прикладі ди,

пломного дизайн,проекту виявлені можливості застосування елементів фірмового
стилю в інтер’єрі салону краси.

Ключові  слова: дизайн,проект, інтер’єр, салон краси, фірмовий стиль, презен,
таційна зала «Mary Kay».

Застосування косметичних засобів і послуг салонів краси  відіграє важливу роль
у житті людини. Усі воліють бути красивими і привабливими, особливо жінки. Це на8
дає їм упевненості в собі, створює гарний настрій. Саме ці соціальні моменти дали
поштовх до зростання великої популярності цих закладів. Кількість салонів краси 
в Україні невпинно збільшується. 

До салонів краси клієнти приходять за красою і стилем, тому і самі салони повинні
бути стильними і красивими, а пошук нових концепцій і рішень інтер’єру таких закладів,
з урахуванням запитів широких верств населення, є соціально важливим і актуальним.

Метою дослідження є виявлення особливостей проектування та можливостей засто8
сування елементів фірмового стилю  в інтер’єрі салону краси.

У радянські часи на території України, як і всіх країн СНД, діяла трирівнева класифікація
салонів краси, оскільки у ті часи суспільство було розділено на три умовні категорії грома8
дян: робітники, керівники і академічна еліта.

Сьогодні класифікація салонів краси є такою:
– економ8клас;
– бізнес8клас, який поділяється на бізнес8клас і престиж8клас;
– VIP8клас, який поділяється на люкс8клас і VIP8клас. 
Головні критерії, або «класоформуючі» ознаки, за якими визначається клас сало8

ну, — це перелік послуг і рівень сервісу. Решта — наслідок цих двох характеристик.
А що таке послуги і сервіс? Це орієнтація на клієнта. При цьому в широкому сенсі під
сервісом розуміються не тільки такі послуги, як чай, кава та ін., але й рівень ком8
форту, що оцінюється скрізь: як у зоні очікування, так і в кабінетах, робочих зонах 
і санвузлах, тобто в усьому салоні. Відповідний рівень сервісу забезпечується відпо8
відному класу салону дизайном, включаючи меблі та інженерно8технічні рішення
(наприклад, якісна вентиляція для створення комфортної атмосфери окремо в кож8
ній зоні салону) [4, с. 11].

Кожне підприємство індустрії краси прагне завоювати клієнта, тому вельми важ8
ливо створити в салоні затишну атмосферу. Правильне планування приміщень, зручне
розміщення устаткування, освітлення, а також колірна гама інтер’єру сприяють під8
вищенню рівня якості роботи майстрів і впливають на формування уявлення про
приміщення і почуття комфорту у відвідувачів.

Дизайн салону повинен відповідати не тільки основній ідеї і побажанням власни8
ка закладу, але й певній цільовій аудиторії. Престижний дизайн інтер’єру відлякує
клієнтів, які не володіють достатніми фінансовими можливостями, і навпаки — пога8
ний або недостатньо престижний дизайн інтер’єру і екстер’єру не задовольняє
потреб клієнта, який хоче отримати широкий набір послуг і може за це заплатити.
Тому дуже важливо на початковому етапі  визначитися, якого рівня буде майбутній
заклад і тільки після цього приступати до розроблення проекту [3, с. 42].

Практично будь8яке підприємство індустрії краси умовно можна розподілити на
такі функціональні зони [5, с. 13]:

– вхідна (місця відпочинку клієнтів, адміністраторська, хол);
– іміджева (перукарський зал, манікюр, педикюр, солярій);
– естетична (корекція фігури, масаж, косметологія);
– спа8зона (гідромасажні ванни, спа8процедури, кабіни інфрачервоного світла,

душові);
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– медична (медична косметологія); 
– допоміжні приміщення (гардеробна, туалет, кімната персоналу, комори).
При розробленні проекту салону краси важливо враховувати всі деталі і обов’яз8

ково вміти дивитися на майбутній інтер’єр очами відвідувача. Необхідно сформувати
простір таким чином, щоб досягти максимальної зручності, доступності і комфорту
для клієнтів і майстрів, але  при цьому слід враховувати вимоги нормативних доку8
ментів [1; 2].

У разі, якщо це фірма, яка вже зарекомендувала себе на ринку послуг і має свій
фірмовий стиль, при розробленні дизайну інтер’єру закладу необхідно обов’язково
враховувати стильові особливості компанії. Це може бути логотип, декоративний
малюнок оформлення продукції, основний колір, який використовує фірма.

Так, в інтер’єрі офісу «Mary Kay» застосована колористична гама, яка використо8
вується при оформленні продукції цієї компанії, зокрема поєднання білого, чорного
та рожевого кольорів (рис. 1, 3). Велика кількість білого кольору робить приміщення
просторим і створює враження чистоти. Чорний колір вітрини з металевими встав8
ками є ефектним контрастом на фоні білого кольору стін і підлоги. Рожевий колір,
який тут використаний із різними відтінками та різної насиченості, робить дане при8
міщення вишуканим і підкреслює саму суть компанії — рожевий колір — це колір жінок.

Рис. 1 — Інтер’єр офісу «Mary Kay»

Можливості застосування елементів фірмового стилю в інтер'єрі представлені на
прикладі дипломного дизайн8проекту інтер’єру презентаційної зали «Mary Kay» салону
краси по вул. Микільсько8Слобідській 48В в Дніпровському районі м. Києва (рис. 2).

Концепція проекту «Краса — це те, чого можна навчитись із Mary Kay» — створен8
ня сучасного комфортного інтер’єру приміщення презентаційної зали салону краси
з використанням елементів образу (стилю) компанії.

Основою компанії «Mary Kay» є консультанти цільового маркетингу. Така структура
фірми є відображенням філософії побудови компанії, яка допомагає жінкам і матерям
отримати роботу.

Рис. 1.1 — Інтер’єр офісу «Mary Kay»
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Рис. 2 — Дипломний дизайн)проект реконструкції інтер’єру презентаційної зали
«Mary Kay» салону краси по вул. Микільсько8Слобідській 48В в Дніпровському районі м. Києва

(студентка О. Р. Сафіна, науковий керівник Г. М. Хавхун, кандидат архітектури, доцент)

Компанія особливу увагу звертає на влаштування консультаційних і презентацій8
них центрів, де жінки мають змогу ознайомитись із новинками косметичної продукції
і навчитись її продавати. З огляду на те, що проблема працевлаштування жінок, які
мають неповнолітніх дітей, в Україні теж є актуальною, розвиток мережі салонів
«Mary Kay» на території нашої держави є соціально обґрунтованим.

Згідно з філософським кредо Мері Кей, її салони орієнтовані, в першу чергу, на
жінок, які хочуть стати психологічно і фінансово незалежними. Тому інтер’єр закладу
має бути привабливим, оптимістичним, створювати робочу атмосферу, але водночас
жінка тут матиме змогу відпочити від домашніх справ і дітей. Тут вона повинна повірити
у свої сили, захотіти поліпшити своє життя, відчути себе гарною, впевненою і успішною.

Для втілення цієї концепції в дизайні інтер’єру використані елементи фірмового
стилю і кольорова модель символіки Mary Kay: відтінки рожевого, білий і чорний (рис. 3).

Рис. 3 — Елементи фірмового стилю «Mary Kay»

Основним кольором підлоги і стін є білий. За своїм характером білий є кольором
нейтрального настрою, який приносить у приміщення образ свіжості і чистоти,
збільшує простір, додає світла, асоціюється з багатством, є святковим і ошатним. В
інтер’єрі презентаційної зали білий колір поєднується з рожевим. Рожевий колір
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символізує романтичність, доброту, любов і пристрасть. Згідно із дослідженнями
психологів, цей колір є пасивним. Він знижує агресивність і провокує привітність.
Насичений рожевий колір стін є фоном для білих і чорних меблів та чорного надпису8
логотипу компанії (рис. 3). У поєднанні з білим цей колір виглядає більш м’яким і ро8
мантичним, а в поєднанні з чорним — більш елегантним. Це поєднання трактується
як упевненість у собі, задоволення своїм виглядом та вишуканим смаком.

Таким чином, застосування в інтер’єрі салону білого, рожевого і чорного кольорів
відповідає тим вимогам, які ставляться до інтер’єру салону краси, зокрема поєднан8
ня жіночої романтичності і впевненості у собі, вишуканості і святковості, емоційної
врівноваженості і привітності.

Архітектурно8планувальне вирішення презентаційної зали салону передбачає
зонування її площі: вхідна зона, в якій композиційним центром є стійка рецепції;
презентаційна зона, на території якої розташований стіл із стільцями; санітарно8гігі8
єнічна зона з умивальниками. В інтер’єрі ці зони виділяються перегородками і кольором
підлоги. Таке планувальне рішення створює функціонально доцільний, зручний для
роботи і комфортний для відвідувачів простір інтер’єру, який при цьому відповідає
вимогам нормативних документів.

На тлі білої стіни у зоні очікування біля стійки рецепції розміщений декоративно8
композиційний елемент у вигляді голови жінки, виконаний із застосуванням рожево8
го і сірого кольорів, який є символом краси і романтичності.

Важливою складовою інтер’єру салону краси є меблі й обладнання.
Навпроти входу у приміщення, яке проектується, розташована стійка рецепції, яка

має несиметричну напівовальну форму та підвісну стелю, що повторює контури стійки.
Крім естетичної функції, підвісна стеля візуально виділяє місце рецепції та є
конструктивним елементом для розміщення вмонтованих у неї точкових
світильників, які підсвічують робочу зону працівника цього відділу. Поряд із стійкою
розташований білий диван для відвідувачів. Диван теж асиметричної округлої
форми і композиційно поєднується зі стійкою. У презентаційній частині приміщення
розташований овальний білий стіл і п’ять білих стільців для відвідувачів. Стіл
освітлюється трьома світильниками, які підвішені до стелі і висять на різних рівнях
над столом, створюючи таким чином святково8презентаційну атмосферу. Поряд зі
столом розміщена вітрина, яка створена в об’ємі декоративної фальш8стіни. Ця стіна
виконується як декоративне панно8фреска із застосуванням елементів стилю
компанії: зигзаг8лінія — «слід губної помади» (рис. 2–3) та відтінків рожевого
кольору. В зигзагоподібний рисунок панно закомпоновані скляні декоративні
полички для розміщення косметики. 

Усі меблі підібрані за каталогами провідних фірм на ринку сучасних меблів та
обладнання і поєднуються єдиним стилістичним рішенням.

Розроблений дизайн8проект інтер’єру презентаційної зали «Mary Kay» салону
краси у м. Києві створює естетично привабливий і функціонально доцільний простір,
в якому відвідувачам запропонують широкий вибір косметичних товарів і майстер8
класи, де проводитимуться презентаційні заходи з реклами нових товарів, семі8
нари8навчання з маркетингу косметичних засобів і де відвідувачі відчують атмосфе8
ру краси від Mary Kay. Застосовані в цьому проекті дизайнерські ідеї свідчать про те,
що елементи фірмового стилю є активним формотворчим фактором, який розши8
рює палітру дизайнера, робить інтер’єр легко упізнаваним, сприятиме рекламі фірми,
залученню клієнтів і розвитку бізнесу. 

Рассмотрены особенности проектирования интерьеров салонов красоты. На
примере дипломного дизайн,проекта выявлены возможности использования эле,
ментов фирмового стиля в интерьере салона красоты.

Ключевые слова: дизайн,проект, интерьер, салон красоты, фирменный стиль,
презентационный зал «Mary Kay».

Considered design features of interiors beauty salons. In the case of graduate design
project revealed the possibility of identity elements in the interior beauty salons.

Key  words: design project, interior, beauty salon, firm style, presentation hall «Mary Kay».
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професор

ÊÎË²Ð Ó ÐÎÁÎÒ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÎÐÀ ² ÄÈÇÀÉÍÅÐÀ :
ÃÍÎÑÅÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ ÏÐÎÁËÅÌÈ 

¯Õ ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ
Статтю присвячено детальному аналізу кольорознавства як фундаментальної

фахової дисципліни в підготовці сучасних архітекторів і дизайнерів, впливу кольору
на формування їхнього світогляду та особистих методів роботи.

Ключові слова: колір, кольористика, кольорознавство, гносеологія.

Кольорознавство є досить молодою наукою, яка вивчає закономірності утворення
кольору, кольоросполучень та їх сприйняття людиною. Кольорознавство у системі
навчальних дисциплін при підготовці архітекторів і дизайнерів будь8якої спеціаль8
ності є провідною фаховою дисципліною, не менш важливою, ніж живопис, рисунок
чи композиція. Кольорознавство, кольорова грамота має тісні міжпредметні зв'язки
із живописом, композицією, шрифтами, орнаментами, історією фаху і мистецтва,
містобудівництвом, ландшафтною архітектурою, інтер’єром, комп’ютерною графікою
і головне — проектуванням. Саме тому грамотне розуміння кольористики, теорії 
й історії кольору в архітектурі та дизайні є найважливішою складовою у системі
фахових знань. У цьому контексті далі розглянуто методику викладання цієї важли8
вої у фаховому вихованні фундаментальної дисципліни, що була апробована в НАОМА та
НАУ протягом кількох років і запропонована для ознайомлення фахівців, які працюють
в освіті у названих напрямах підготовки.

Обґрунтування актуальності дисципліни. Сучасна практика будівництва, ін8
дустріалізація будівельних процесів, інтенсифікація темпів опанування та благоустрою
міських територій, що нерідко призводять до нівелювання самобутності та своєрід8
ності вигляду сформованих поселень, втрати семантики архітектурної мови і різноманіття
історично сформованого предметного середовища, змушують архітекторів поглиб8
леніше усвідомити можливості поліхромії в архітектурі та дизайні як важливого засобу
виразності. Виходячи з цього, вивчення кольорознавства і використання кольору
в теорії і практиці архітектури і дизайну є важливою умовою підготовки сучасних
фахівців у ВНЗ.

Осмислення кольору в міфологічній системі цивілізацій, його вивчення як універ8
сального засобу спілкування стародавніх народів, пізнання проблем колірної гармонії,
декоративності і погодженості кольорів, взаємного впливу архітектурного стилю 
і колориту, психологічного впливу кольору та його емоційної виразності дозволять
легше адаптуватися студенту архітектурного факультету у своїй складній професії,
адже колір як універсальний знаковий ключ художньої форми сприятиме об’єднан8
ню розрізнених відомостей із фахових дисциплін про архітектуру як елемент духов8
ної і матеріальної культури різних часів і народів і на цій основі допомагатиме май8
бутньому фахівцю відтворити загальну картину її розвитку.

Викладене обґрунтовує актуальність і необхідність обов'язкового вивчення теорії
кольорознавства в період вишівської підготовки студентів архітектурної спеціаль8
ності, використання кольору як одного з найважливіших композиційних засобів про8
ектування, виявлення засобами поліхромії пластичних і просторових особливостей
містобудівної й архітектурної форми. Усе це вимагає глибокої теоретичної основи,
яку може надати студентові виключно самостійний курс теорії кольорознавства.

І якщо в минулі роки ця дисципліна входила до системи фахової підготовки як
самостійна, займаючи один чи два семестри навчального обсягу, то сьогодні 
у зв’язку з появою нових фахових і інженерно8технологічних дисциплін вона посту8
пово зникає з навчальних планів ВНЗ архітектурно8будівельного напрямку підготов8
ки або залишається в якості окремих розділів у навчальних курсах «Композиція»,



«Інтер’єр та обладнання», «Основи містобудування». Розпорошеність і фрагментар8
ність знань з цієї важливої дисципліни призвели не до функціонального, а лише де8
коративного використання кольору в практиці професійного архітектора. Свідчен8
ням цього стають сучасні новобудови та помилки в формуванні об’єктів міського
середовища. Сучасний архітектор чи дизайнер або побоюється використовувати
колір, або помилково вважає свої знання з кольорознавства досконалими і вводить
колір в архітектурну чи містобудівну композицію «з натхнення», створюючи значні
проблеми в організації оточення та психологічний дискомфорт для жителів. За
влучним висловом сучасного теоретика кольорознавства А. В. Єфімова, «кольорові
міста» поступово зникають з наших мап [1].

Загальній науці про колір присвячені праці столпів теорії та фізики кольору, теорії
психології сприйняття тощо — йдеться, зокрема, про праці Ж. Агостона, Р. Бастіда, 
С. І. Вавілова, Й. Гьоте, В. А. Зернова, Р. М. Івенса, Г. Клара, М. Коуела, М. Люшера,
Л. Н. Миронової, В. Освальда, Ч. Педхема, Є. Б. Рабкіна, Б. Райта, Л. Рейнватера, 
М. Сен8Джорджа, С. Скрібнера, Д. Сондерса, В. У. Тернера, Р. Франсза, Г. Цойгнера,
Ф. В. Шеллінга, та інших. Сучасним основам теорії кольору присвятили свою твор8
чість І. Араухо, Р. Арнхейм, К. Ауэр, Ф. Зернов, М. Міллард, Г. Фрилинг та багато інших
вчених. Проблемою кольорознавчої підготовки архітекторів та впливу кольору на
архітектурну форму займались С. С. Алексєєв, І. Араухо, Б. М. Тєплєв, Б. Р. Віппер,
А. В. Єфімов, В. лє Дюк, В. І. Кравець [2], С. В. Кравков, М. П. Кудрявцев, В. А. Лавров,
К. С. Малєвич, Л. М. Миронова, граф М. де Рошфор, Н. Т. Савєльєва, П. А. Шеварьов.
Окремі дослідження з регіональної та національної специфіки використання кольору
в архітектурі знайшли відбиття в публікаціях В. В. Бичкова, А. В. Єфімова, А. В. Кримова,
В. Овчиннікова, О. І. Янович та ін.

Лише з вітчизняних дослідників колір в архітектурі інтер’єру, містобудівництві та
формоутворенні будівель і споруд у контексті навчального процесу розглядали Є. С. Аг8
ранович, В. В. Блохін, Г. Борис, Є. М. Ваннікова, Л. А. Воронець, І. Квасніков, М. В. Лиси8
ціан, Н. Д. Манучарова, Є. С. Пономарьова, М. М. Стєпанов [5], С. П. Соловйов, А. Г. Уті8
нов та інші автори [4]. Але навчально8методичні розробки не формують цілісної
системи навчання студентів з теорії архітектурної (чи дизайнерської) кольористики,
оскільки мають вузько специфічний розгляд питання. Винятком може слугувати нав8
чальний посібник Л. М. Миронової, що має чітку структуру, глибоке розкриття матеріалу,
історичний огляд питання, але зорієнтований на використання студентів спеціаль8
ностей «Промислове мистецтво», «Інтер’єр та обладнання», «Монументально8деко8
ративне мистецтво» [3]. У новітньому й найбільш фундаментальному підручнику для
архітекторів і дизайнерів з дизайну середовища авторства В. Т. Шимка [6] кольо8
ристика розглядається недостатньо та у підпорядкуванні до головного питання. 

На підставі обмеженого кола питань, що опановано теоретиками й практиками
кольорознавства, можна з впевненістю стверджувати, що «Кольорознавство» не може
вивчатися майбутніми зодчими та дизайнерами лише як розділ окремої дисципліни
(принаймні, «Композиції»), а потребує всебічного розкриття й опанування. Згідно 
з цим, метою дисципліни стає ознайомлення студентів з основами теорії кольору,
історією науки про нього, формування практичного досвіду його використання 
у архітектурі, дизайні середовища і містобудуванні для створення у слухачів курсу
теоретичного фундаменту та концептуального бачення щодо формування кольоро8
вого середовища.

У результаті вивчення курсу «Кольорознавство» студент повинен отримати навички
аксіологічного і критичного підходів до творів архітектури і мистецтва, а також отри8
мати містобудівний досвід створення кольористичного середовища, оперувати різними
видами колірної композиції і використовувати їх, вміти аналізувати й аналогово
застосовувати колірну семантику архітектурної спадщини в майбутній роботі фахівця8
проектувальника міського середовища. Знання, отримані студентом у курсі «Кольо8
рознавство», передбачаються для використання в роботі з метою отримання навичок
з архітектурного та дизайн8проектування, у малюнку, живописі, при вивченні історії
фаху, основ містобудівництва і районного планування, інтер’єру й устаткування будинків
тощо.

Методологічна основа дисципліни. В основу пропонованої методики навчання
основ кольорознавства покладений принцип єдності пізнання, безпосереднього
сприйняття і творчості, що дасть змогу забезпечити  всебічне і повне сприйняття
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матеріалу. Навчальна програма повинна відображувати співвідношення трьох на8
званих форм у процесі навчання на користь пізнання і сприйняття. Однак навчальна
програма припускає  зміну співвідношення однієї з форм навчання залежно від ступеня
підготовленості і творчого потенціалу слухачів.

Дисципліна «Кольорознавство», яку бажано викладати на перших роках навчання,
має значення вступного, загальноосвітнього предмета, що ставить своїм завданням
розширення культурного кругозору слухачів вищої художньої школи після одер8
жання ними середньої чи середньої фахової освіти. При проходженні цього курсу
студенти вперше знайомляться з кольористикою різних епох і стилів, ознайомлю8
ються з основним термінологічним апаратом, використовуваним в архітектурній теорії
і практиці. Курс кольорознавства хронологічно пов’язується зі спеціальною теоре8
тичною дисципліною «Основи композиції», практичним курсом «Основи проектуван8
ня», а також предметами художнього циклу — малюнком, аквареллю. Тому варто
вважати специфікою вивчення курсу кольорознавства в художньому ВНЗ сполучен8
ня в одній дисципліні як загальнотеоретичних, так і практичних основ, спрямованих
на поглиблене вивчення теорії кольору та її багатоаспектне застосування в проектній
практиці на старших курсах.

Така специфіка, а також низка обставин, пов’язаних із новою східчастою системою
архітектурної освіти (бакалавр — дипломований спеціаліст — магістр архітектури),
актуальністю вивчення розглядуваної дисципліни визначили комплексний характер
її вивчення. Споконвіку вже сама програма дисципліни в аспекті історії і теорії ко8
льору орієнтована на прикладний аспект використання кольору в завданнях з основ
архітектурного проектування, кореспондуючись із завданнями з основ композиції
(площина, об’єм, простір), і надалі — у курсовому, переддиплдомному і дипломному
проектуванні з різних спеціалізацій — це містобудування, архітектура житлових 
і громадських будівель і споруд, дизайн архітектурного середовища, ландшафтна
архітектура, архітектура інтер’єру. Вивчення п’яти розділів курсу: 1) Історія науки
про колір; 2) Основи теорії кольору; 3) Колір в архітектурі інтер’єру будівель і споруд
та міському дизайні; 4) Архітектурна колористика; 5) Містобудівна колористика —
протягом семестру з єдиною методологічною передумовою — надає змогу уникнути
повторюваності і розпорошеності (а значить, і важкозасвоюваності предмета) у спец8
дисциплінах на середніх і старших курсах, некомплексного вивчення матеріалу
програми (за принципом від загального до часткового, від легкого до складнішого).
Комплексне вивчення кольорознавства, за якого теорію передбачається закріплювати
практичними завданнями, узгоджується з програмою навчання студентів архітек8
турної спеціальності тим, що розвиток загальнотеоретичних знань слухачів курсу
перебуває у повній відповідності з практичними курсами.

Форми вивчення дисципліни: лекції, семінари і самостійна робота студентів
над літературою і при виконанні практичних завдань, консультації перед контроль8
ними завданнями додатково до планових, підготовка рефератів і «форматок». Після
вивчення означених розділів теоретичного курсу студенти виконуватимуть аналі8
тичні завдання з найважливіших положень дисципліни, що надасть змогу певною
мірою проконтролювати ступінь засвоєння матеріалу.

Курс «Кольорознавство» може бути розрахований на 1,5 кредиту в 54 акад. годин
аудиторного часу, а також практичного семінарського заняття і складатись із таких
блоків: а) вступ до дисципліни, історія кольористики — 8 лекцій (16 год), б) теорія ко8
льористики — 8 лекцій (16 год), в) практика кольористики: колір в інтер’єрі та місь8
кому середовищі — 4 лекції (8 год), колір в архітектурі будівель і споруд — 4 лекції (8 год),
містобудівна колористика — 4 лекції (8 год). Сумарно це становить 54 акад. год.

Зміст дисципліни має певний характер, що наведений далі.
Вступ в дисципліну. Основні категорії і проблеми вчення про колір. Системати8

ка і класифікація кольорів, їх ієрархія — головні і другорядні кольори. Проблематика
колірної гармонії і колірних переваг. Естетична та психологічна оцінка кольору, асо8
ціації, символіка (2 год).

Історія кольористики. Стародавній світ. Міфологічний етап застосування кольору,
палеолітичний живопис. Колір як знакова система, амбівалентність і полісемантність
кольору. Поняття кольору в примітивних культурах — колір як субстаційний елемент
світу. Релігійний і магічний характер кольору. Стародавній Схід. Китай і Індія. Філо8
софський характер і міфологічна основа кольору. Символіка головних кольорів: зе8
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леного, червоного, білого, жовтого, чорного. Система естетичних поглядів. Близь8
кий і Середній Схід. Колірні переваги в період перших цивілізацій. Амбівалентність
і загальпонятійна асоціативність колірної символіки (2 год).

Перші дослідження кольору за добу греко8римської античності за працями Емпе8
докла, Демокріта, Платона, Арістотеля, Теофраста, Тіта Лукреція Карра. Спроби
проникнути в таємницю фізичної природи кольору і світла, процесів зору. Колір як
вид матерії. Класифікація кольорів в античності, почуттєве сприйняття кольору,
категорії колірної гармонії. Принципи гармонії в кольористиці Греції і Риму: зв’язок,
єдність протилежностей, міра, пропорція, чітке розрізнення кольорів, краса і височина,
простота і логічність цілого та його частин, логіка форми, порядок і організованість.
Антична світлова естетика — обожнювання світла (2 год).

Середні століття. Близький і Середній Схід. Колірна символіка мусульманства.
Багатобарвність і декоративність Сходу. Кольорознавство і теорія оптики на Сході.
Середні століття. Західна Європа. Середньовічне навчання про світло і колір. Колір
як знакова система у візуальних структурах: архітектурі, інтер’єрі, одязі, живописі,
літературі, книжковій графіці. Культурно8історичні традиції в середньовічній кольо8
ристиці. Нижчі і вищі кольори Середньовіччя (2 год).

Колір в епоху Відродження в Європі. Ренесансні вчення про колір: Л.8Б. Альберті,
Л. да Вінчі, Д. Вазарі, Ч. Чеініні, С. Порціо, Дж. Кардані, Філесій. Прості і складні ко8
льори, кольоросполучення. Справжні кольори стихій. Божественна і функціональна
категорії світла і кольору. Естетика колірних зіставлень.

Колір в ХVІІ8XVІІІ ст. Моделі і системи Декарта, Гоббса, Спінози, Лейбніца. Відкриття
в теорії світла і кольору. Теорія І. Ньютона. Колірне коло Ньютона, трикутник Й. Цана.
Кольоромузичні паралелі Кастеля: хроматичні й ахроматичні кольоросполучення.
Фізико8математичний напрямок науки про колір. Упорядкування колірної терміно8
логії де Пілем. Фізіологічна оптика. Кольорознавство М. Ломоносова і Й. Ґете. Теорії
колірної гармонії, колірне коло і колірна куля Ф. О. Рунге. Вчення Д. Дідро про колір
(4 год).

Теорія кольору в ХIX ст. Інтенсивний розвиток науки про колір і світло, її розпад на
галузі. Досліди Дальтона, Пуркіне, Мюллєра, Гельмгольца. Романтизм у живописі:
теорія кольору Шеллінга і Делакруа. Вчення Гегеля про колір. Колірна гармонія
Адамса,«декоративні ряди» Нецольда. Дослідження кольору Ван Гогом. ХX століття.
Російський авангард: Малевич, Кандинський. Досліди кольору в школах ВХУТЕМАС8
ВХУТЕІН. Фернан Леже, методи навчання науки про колір Й. Іттена. БАУХАУЗ та
Моголі8Надь (4 год).

Теорія кольористики. Короткі відомості з галузі фізичних основ кольору. Дві від8
повіді на запитання: що таке колір? Фізична природа світла. Джерела і приймачі ви8
промінення, спектральний склад світла, спектральні виміри, величини для вимірювання
випромінення. Джерела світла: температурне випромінення, колірна температура.
Сонце і денне світло, штучні джерела світла. Колірний зір. Будова ока і його робота,
денний і нічний зір. Кількість і якість кольору. Яскравість і кольоровість. Співвідно8
шення між квітами і спектральними складами випромінювань (4 год).

Зорове сприйняття випромінювання. Яскравість і світлота. Сприйняття розходжень
в яскравості. Гранична різниця яскравості, пороги світлоти. Закон Вебеша–Фехнера.
Контраст яскравості. Шкала яскравості. Число кольорів, що сприймаються за яскраві8
стю. Зорове сприйняття кольоровості. Колірний тон і насиченість. Кількісне вираження
розходжень колірного тону і насиченості кольорів. Загальне число кольорів (4 год).

Систематизація і кількісне вираження властивостей кольорів. Два способи система8
тизації і кількісного вираження кольорів. Систематизація кольорів у колірному атласі.
Основи колориметрії. Основні кольори. Визначення колірних координат. Колірні рів8
няння. Величини для кількісних характеристик кольорів. Колірні графіки: колірний
простір, колірний трикутник. Закони оптичного змішування кольорів. Колориметричні
системи. Кольори освітлених поверхонь. Фактори, що визначають колір поверхні.
Різноманіття кольорів, можливих при даному джерелі освітлення. Вплив умов освіт8
лення, характеру поверхні й оптичних властивостей матеріалів на їх кольори (4 год).

Засоби отримання та відтворення кольорів. Адитивний і субтрактивний засоби
змішування кольорів. Стадійність відтворення кольорового зображення. Різноманіття
кольорів, одержуваних засобом кольорової репродукції (2 год).

Практичне заняття. Семінарське заняття за пройденим матеріалом у вигляді
дискусії і вирішення аналогових прочитаному матеріалу завдань. Рольові ігри (2 год).
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Представлення курсових завдань за пройденим матеріалом.
Колір в інтер’єрі та міському середовищі (кольористика в дизайні середо)

вища). Основні принципи моделювання колірного клімату. Колірне середовище як
модель складної системи. Системний еталон колірного середовища. Ієрархічність
элементів колірного середовища. Системне оточення. Критерії оптимальності ко8
лірного середовища. Колірні схеми стародавніх зодчих як приклад пошуків опти8
мальних рішень. Композиційні прийоми побудови колірного середовища. Матеріал
як основа організації колірного середовища. Структурна значущість колірного сере8
довища. Контраст, нюанс, цілісність. Роль кольору у виявленні тектонічної сутності
простору, метроритмичної організації і виявленні масштабних зв’язків  інтер’єрного
простору (4 год).

Особливості проектування та реалізації колірних схем окремих об’єктів: будівель
і споруд виробничого призначення; загальноосвітніх шкіл і дошкільних установ; екс8
позиційних приміщень виставок і музеїв; житлових приміщень; елементів благоуст8
рою, озеленення, малих архітектурних форм, реклами і наочної агітації (4 год).

Архітектурна кольористика. Колір у структурі об’ємної форми, функціональна
наповненість архітектурної форми. Візуальне сприйняття архітектурної форми. Про8
яви і границі колірної культури. Еволюція колірних переваг. Колірна символіка і мова
архітектурних переваг. Споживач як учасник кольористичного вирішення архітек8
тури та середовища. Колірна гармонізація об’ємно8просторових структур (4 год).

Трансформація історичної архітектурної поліхромії в сучасній архітектурі. Тек8
тоніка і декор, їх поліхромне вираження. Вплив матеріалів і будівельної технології на
поліхромію масової архітектури. Засоби, методи і прийоми колірного проектування.
Акцент, нюанс, контраст в архітектурно8колірному вирішенні будівель і споруд. Вза8
ємодія кольору споруд із природним колірним контекстом (4 год).

Містобудівна кольористика. Стан проблеми. Передумови формування колірної
своєрідності міст. Природно8кліматичні умови. Соціально8культурні фактори. Шляхи
і напрями побудови кольористичного середовища міст, вплив колірної культури на
професійну діяльність. Концепція кольористики міста — колірне середовище.
Історично сформовані міста і старі райони. Нові міста і райони масової забудови.
Методика проектування кольористики міста. Кольористика міста — ланка еволюції
колірного середовища. Експериментальні пропозиції з кольористики міст. Супер8
графіка як елемент масової колірної культури (6 год).

Практичне заняття. Семінарське заняття за пройденим матеріалом у вигляді
дискусії і вирішення ігрових завдань. Подання курсових завдань з пройденого мате8
ріалу (2 год). Завершальним етапом викладення курсу є проведення іспиту чи дифе8
ренційованого заліку.

Усі теоретичні і практичні теми за навчальною програмою повинні взаємно до8
повнюватись та сприяти створенню цілісного уявлення про природу кольору та закони
використання його в різних галузях архітектурної та дизайнерської діяльності. Колір8
на грамота необхідна кожному митцю, адже вона дає змогу більш усвідомлено і
продуктивно працювати у зовнішньому та внутрішньому середовищах, виконувати
завдання з композиції, враховувати вплив кольору на людину при формуванні її
оточення в проектах інтер’єрів житлових і громадських приміщень. Прагнення поєд8
нання в одному курсі кількох напрямків: теорії навчання про колір; історичних відо8
мостей про роль кольору в розвитку архітектури; застосування поліхромії в сучасній
архітектурі і містобудівництві, — усе це зорієнтовано на формування широкого діа8
пазону знань майбутніх спеціалістів. Тому курс лекцій є складним і вельми насиченим.

Отримані знання і навички суттєво впливатимуть як на оволодіння колірною гра8
мотою, так і на більш грамотне та свідоме використання кольору в завданнях інших
навчальних дисциплін, в період проходження творчих і виробничих практик. Нові
комп’ютерні технології в архітектурі та дизайні ставлять нові завдання щодо зв’язків
теорії кольору з практикою, що дасть змогу поступово позбутись існуючого завдяки
технологічному універсаму та проектно8пошуковим методам роботи нівелювання твор8
чої особистості студентів та подібності творчих майстерень та архітектурних шкіл.

Для цього потрібно лише дотримуватися основних дидактичних принципів навчання
та методичної послідовності в оволодінні теорією кольору та результативному вико8
ристанні отриманих знань. Отже, назвемо такі принципи:

– принцип науковості що відображає систему достовірних, науково обґрунтова8
них знань про предмети та явища реального світу. Процес пізнання навколиш8
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нього середовища додержується такої закономірності — від безпосереднього
спостереження до абстрактного мислення і від нього до практики, що є діалек8
тичним шляхом пізнання істини та об’єктивної реальності. Він є науковою осно8
воюметодики навчання архітектури та дизайну як синтетичної галузі творчої ді8
яльності. Наукові знання не вбивають творчість, а доповнюють емоційно8чуттє8
вий бік її науково8аналітичним процесом;

– принцип наочності полягає в тому, що у свідомості людини вирішальну роль
мають відігравати відчуття — зорові, слухові, нюхові, сприймальні дотиком,
інакше не буде даних для суджень. Навчальний теоретичний матеріал з кольо8
рознавства вимагає особливого наочного забезпечення, завдяки якому поняття
й уявлення студентів стають більш зрозумілими та конкретними. Головним чином
це стосується явищ повітряної перспективи, просторових властивостей кольо8
рів, впливу освітлення на зміну локальних, предметних кольорів;

– принцип активності в усвідомленні навчання передбачає закріплення сту8
дентом на практиці того, що показав викладач: свідома, активна та самостійна
їхня робота сприяє кращому і тривалому засвоєнню навчального матеріалу та
творчому розвитку особистості;

– принцип системності та послідовності навчання базується на зв’язку нового
матеріалу з попереднім засвоєним, поступовим розширенням і поглибленням
у студентів загальних науково8теоретичних знань;

– принцип доступності та індивідуальності навчання, що враховується при
опануванні студентами теоретичного матеріалу, оволодінні технічними навич8
ками. Особливо це стосується викладання теорії, розкриття якої недоцільно
переускладнювати зайвими положеннями з інших галузей знань.

Висновок. У результаті вивчення курсу «Кольорознавство» студент спроможний
оволодіти знаннями аксіологічного і критичного підходів не тільки до архітектурних,
але й до художніх витворів, оперувати і використовувати різні види кольорової
композиції, вміє аналізувати й аналогово використовувати колірну семантику в
майбутній роботі проектувальника і дослідника. Це показала позитивна практика
підготовки майбутніх зодчих у Національному авіаційному університеті та
Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, досвід яких у
викладанні кольористики може бути використаний у удосконаленні якості навчання
випускників факультетів архітектури та дизайну ВНЗ України.

Статья посвящена детальному анализу цветоведения как фундаментальной спе,
циальной дисциплине при подготовке современных архитекторов и дизайнеров,
влиянию цвета на формирование их мировоззрения и личных методов работы.

Ключевые слова: цвет, колористика, цветоведение, гносеология.

This article dedicate to detailed analysis of chromatics as fundamental professional
discipline in preparation modern architects, influence of colour on formation their outlook
and individual methods of morphogenesis.

Key words: сolour, colouristics, chromatics, gnosiology.
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«Шукайте єдність у розмаїтості і ніколи не забувайте, 
що краса — це найважливіша вимога життя»

Вальтер Гропіус, видатний архітектор ХХ ст.

У статті проведено аналіз формування й розвитку мистецтва «графіті», визна,
чено основні його мета, завдання, форми прояву в сучасному міському середовищі,
а також засоби художнього вирішення.

Ключові слова: графіті, райтер, масова культура.

Історія архітектури знає чимало прикладів повторення витків свого розвитку:
античність, що пішла, повернулася Ренесансом, пізніше — класицизмом, щоб через
сто років знову відродитися неокласикою середини ХХ століття. Конструктивізм
виявлений прямим спадкуванням авангарду 19708х. Аналогії, повтори, запозичен8
ня... Здається, що в архітектурі все вже було. І все8таки в неї є свої секрети, що здат8
ні пояснити її непередбачені метаморфози. Формуючи світ, вона сама змінюється
під його впливом, нею ж створеного.

У наші дні стали звичними на вулицях і площах міст великі інформаційні дошки —
це так звані bіg8board’и в оточенні величезної кількості оголошень, реклами, яскра8
вих і багатобарвних вітрин торгівельних і розважальних установ. Це розмаїття фарб,
слів, закликів, що оточило нас і виплеснулось у середовище нашого життя, містить
не тільки зображення, але й написи, що розмовляють різними голосами, на різних мовах
і з різними інтонаціями: з наголосом і тихо, підганяючи нас і щось «ненав’язливо»
нам пропонуючи. Завдяки їм вулиці і площі наших міст, житлові квартали і будинки
заново вчаться говорити — може, не завжди влучно і з очікуваним від них значенням.
І все ж, хоч почасти, але втілюється в життя мрія великих французьких зодчих8фан8
тазерів XVІІІ ст.  Буллє і Лєду про «архітектуру, що розмовляє».

Метою статті є визначення ролі графіті в утворенні сучасного міського середо8
вища та межі його впливу на формування масової субкультури поселень новітнього часу.
Винесена у назву проблема є актуальною і своєчасною, бо ще й  дотепер це явище
не отримало повноцінної професійної оцінки. Завданням статті є аналіз історії фор8
мування і розвитку графіті за кордоном і в Україні, визначення ролі графіті в естети8
зації міського оточення, міри запозичення фахівцями методів і прийомів сучасної
організації середовища у цього виду масової культури.

Питанню сучасної інформаційної змістовності й образності міського середовища
присвячено чимало наукових праць і фахових публікацій У. Еко, А. В. Єфімова [1, 
с. 2288229, 2], Дж. Гібсона, В. А. Філіна, В. Т. Шимко [3], З. М. Яргіної та інших. Але
новітній її прояв у вигляді стихійних написів і схематичних зображень — «графіті» не
знайшов ще належного висвітлення та відповідної мистецької оцінки. Хіба що за ви8
нятком молодіжних видань «захалявного» формату чи коротких коментарів до відпо8
відних рекламних фотосесій у глянцевих журналах.

Ще нещодавно архітектура міст була об’єктом глузувань гумористів і жителів,
предметом жвавого обговорення серед професіоналів — архітекторів, художників,
психологів. Сумнозвісні сірі, невиразні і клоновано однакові типові будинки були по8
роджені епохою універсалізації, стандартизації, максимальною економією й естетикою
граничної простоти форм, супроводжуючи людство протягом минулого півстоліття.
Будинки створювались як «машини для відпочинку» під впливом ідей французького
зодчого8самоучки Лє Корбюзьє та його колег з «Афінської Хартії» — документа, який
одержав статус довгострокової програми із соціальної перебудови міст. Ці житла

59

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 1

, 
2

0
1

1



декілька поколінь виховували людей у дусі стандартів мислення, мінімізації запитів 
і регламентів життєвих потреб. Будинки ставали інструментом великого соціального
експерименту і наочним прикладом втілення світової ідеї суспільства «рівних мож8
ливостей», впливаючи на свідомість і духовний світ людей. Универсалізуючи сере8
довище міст, розчиняючи національні й особистісні особливості їх мешканців, сучасні
будинки викликали реакцію стихійної протидії. Прагнучи заповнити відсутність у бу8
динках затишку, кольоровості, особистісної приналежності, їх мешканці стали добу8
довувати, фарбувати, переробляти за зодчих свої оселі. І це було природно, адже
будинок — як друга шкіра людини — завжди захищав його від агресивного зовніш8
нього середовища.

У минулому він створювався наче одяг — за існуючими стандартами, розмірами,
відповідно до людських смаків, зручності та їхніх запитів. Живий початок архітектури
був виявлений її здатністю вести діалог з городянами — своїми формами, стиліс8
тикою, кольором, написами, роблячи зодчество «інтелектуальною їжею». Написами
будинки доповнювалися здавна, сприяючи їх упізнаванню та надаючи їм право на
роз’яснення. Вони несли звертання, були наповнені відомими і малознайомими
символами та знаками, підсилювали здатність зацікавлювати і додавали зміст своєму
існуванню. Цілі фрази з Євангелія у храмах чи Корана на стінах мечетей озвучували
архітектурну форму. Написи при прочитанні починали звучати голосами, а архітек8
тура — розмовляти і співати цілими хорами (якому будинку що дано). Сьогодні
музичність зодчества вже не викликає сумнівів: за висловом знаменитого філософа
Ф. Шеллінга, «архітектура — це музика у просторі, немов би застигла музика».
Історія минулого і сьогодення довела: красива архітектура спроможна створювати
собою міста поетів і музикантів, формувати досконалі епохи, некрасива ж — здатна
викликати лише бажання її переробити або хоча б прикрасити. І тоді на додаток до
неї виникають любовно розфарбовані, забудовані і засклені лоджії, вигадливі голуб8
ники балконів, мініатюрні придомові квітники, огороджені заборами, багатометрові або
невеличкі написи8графіті. Це є істотною реакцією людини на некрасивість і нелю8
дяність сучасної архітектури.

Графіті як новітнє явище проявило себе ще з середини ХХ ст., стаючи відповіддю
людини на агресивність кам’яних джунглів мегаполісів. Свою назву воно дістало від
нанесених на поверхню зображень прошкрябуванням: з італіської «graffіare» — дря8
пати. Перші написи саме так і створювались, але сучасне графіті — це насамперед
піктографічні, символіко8знакові і сюжетні зображення, виконані фарбами на бранд8
мауерах чи глухих стінах будинків, парканах, у під’їздах і ліфтах будинків.

З давніх8давен людина прикрашала своє житло, зображуючи на стінах і стелях печер
величні композиції з тварин, сцени полювання, які доповнювалися графічними про8
рисами фігур і ліній. Навички людини у створенні пласких зображень пізніше розви8
нулись у монументальні рельєфи та розписи храмів Єгипту, фризи палаців Персії та
храмів Стародавньої Еллади. Але архаїчний досвід графічного зображення не зник:
у гробниці Хатшепсут в Єгипті графіті знайдені на зворотному боці виготовлених
будівельниками блоків як іменний облік їх роботи. Стилобати і стіни античних храмів
античних Греції та Риму зберігають імена і побутові побажання людей того часу.

Традиція писати і прошкрябувати на стінах храмів молитви і прохання побутового
характеру склалася у Візантії, а пізніше дістала розвиток й на Русі. Стіни собору Святої
Софії Київської наповнені багатьма сотнями збережених графіті прохань прочан,
проявляючи голоси наших давніх предків. Окремі фрагменти стін поцятковані напи8
сами, нанесеними одна на одну. Накреслене грецькою слово «рок» (у визначенні «доля»)
на стіні Собору Паризької Богоматері надихнуло В. Гюго на створення відомого ро8
ману. А свій автограф він полишив на стіні Шильонського замку, як і на мармурі храму
Посейдона на мисі Суній в Греції зберігся продряпаний начерк великого Байрона,
який не втримався від спокуси залишити своє ім’я поряд із посланнями з античності.

Не можна не згадати графіті часів Перемоги на стінах берлінського рейхстагу.
Тисячі написів і підписів полишили для нащадків герої травневих днів сорок п’ятого,
не припускаючи, що декількома десятиліттями пізніше влада Західного Берліна
зробить усе, щоб максимально скоротити їх площу, залишивши незначну їх малість
лише в інтер’єрі будинку. З кількох тисяч збережено лише кілька десятків квадратних
метрів безцінного для історії графіті. Безліччю малюнків, підписів і написів майоріла
берлінська стіна, побудована в роки «холодної війни» і розібрана берлінцями в дні
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об’єднання Західної і Східної Німеччини. Графіті на осколках і цілих фрагментах стіни
зробило їх на тривалий період кінця століття оригінальним сувеніром з Німеччини.
Навіть на Місяці графічну згадку про себе залишили американські астронавти. 

Перші ж графіті у сучасному розумінні прояву «низової» творчості — написів й ма8
люнків сатиричного і карикатурного характеру — були знайдені на античних пам’ят8
ках і стародавніх судинах. На противагу їм завжди існували професійно виконані
зображення. Тому графіті поділяється на професійне і спонтанно створюване, пере8
слідуючи різні цілі і форми свого вираження. Професійні графіті прийшли до нашої
культури із суперграфіки 608х років ХХ століття, яка з’явилася у Франції й вирішувала
провідне завдання упорядкування міського середовища засобами великомасштаб8
ного абстрактного і сюжетного живопису на глухих торцях будинків для естетизації 
і зорового заповнення пустуючих просторів у масовій забудові. 

А непрофесійна «низова» графічна творчість проявилась у США ще в 19608х роках як
реакція на невиразність міського середовища. Його столицею і батьківщиною стала
підземка Нью8Йорка, а творцем прийнято вважати підлітка з Вашингтона Хайтса, який
почав виводити фарбою свій псевдонім «TAKІ» і номер своєї вулиці «183» на станціях
метро і стінах будинків району Манхеттен. Його карлючки, помічені іншими підлітка8
ми, незабаром стали об’єктом наслідування: поряд з’являлися сотні інших імен,
написаних послідовниками Хайтса8Такі. Головною метою граферів стало бажання
привернути увагу перехожих до свого «хіта». Тому важливими було місце розміщення,
розмір і характер написання імені. Особливо гостра боротьба між підлітками8тіней8
джерами розгорнулася за право написання свого імені на стінах вагонів підземки. 
У результаті — потяги метро розносили в різних напрямках міста хитросплетіння цифр
і імен юних авторів, задовольняючи їхні амбіції, бо мотивом їхніх дій було бажання
виразити себе увічненням своїх автографів або авторських логотипів. Їх написання
було схоже на завитки свинячого хвоста — tagg’а, а їхніх творців стали іменуватися
«теггерами». 

Згодом у рух граферів влилися і хіпі, які протестували проти завершеності 
й офіціозності суспільства, матеріальної прагматичності оточуючого їх світу. Вони
писали гасла, заклики, заповнюючи ними стіни будинків і станцій метро. Шрифтові
надписи8графіті дали узагальнююче ім’я своїм творцям — їх стали називати «пись8
менниками» або «райтерами». І це було не випадково: корені графіті криються не 
в зображенні форми, а у споконвічному написанні слів, закликів, виконаних вручну
фарбами на вертикальній поверхні стін. Адже спочатку не всі написи виконувалися
лише фарбами — в роботу нерідко йшли інші підручні засоби і матеріали: ножі, крейда,
ручки й олівці. Природно, що реакція суспільства на такі «мистецтва» була гостро
негативною. Та й як можна було тішитись процарапанним на металі розчерком, що
з’явився на крилі шикарного автомобіля, «запаскудженими» фривольними малюнками
станціями метро чи пописаним і замальованим вуличним фасадом? Жителі міст США
побачили графіті на стінах бідних кварталів і потягів метро як щось загрозливе й таке, що
виявляє ознаки занепаду суспільства. Недбало написані карлючки імен — «теггі» 
і гасла сприймались непривабливими, нерідко виродливими й агресивними, незмінно
викликаючи заперечення і суспільне неприйняття. Ненавидячи графіті, вважаючи його
проявом противним і образливим загальноприйнятій моралі, сприймаючи його «більмом
на оці» суспільства, офіційний істеблішмент почав боротьбу з ним і перетворив цей
прояв стихійної творчості молоді, більш схожий на хуліганство, у нелегальне мистецтво.
Знедолене суспільними заборонами, пішовши в підпілля як один із проявів андегра8
унду, графіті на початку 19708х років здобуває статус борця із соціальною неспра8
ведливістю і відблиски героїчності. 

У багатьох країнах закон заборонив графіті, але влада, розуміючи своє безсилля
перед стихією, стала надавати на розтерзання для тінейджерських вправ окремі ді8
лянки міста. Переслідувана ними мета легко пояснюється бажанням показати свою
демократичність і терпимість, зарегулювати цей некерований процес і безкоштовно
домогтись позитивного результату в оформленні невпорядкованих фрагментів міст.
Але легалізувавши графіті як явище, влада так і не зуміла позбавити його головної
особливості — нелегальності і волі вибору місця прояву. Незважаючи на дозволи, написи
продовжували виникати зовсім у непередбачених місцях мегаполісів, реалізуючи
обмежені амбіції своїх «творців».

Графіті, що з’явився як реакція8протиставлення міському середовищу, суспільній
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моралі і культурі, став сприйматись як «заборонений» вид мистецтва, у межах якого
починаються спроби формування різноманітних композицій за допомогою малюн8
ків і написів, створюваних індивідуально або групами на стінах чи інших поверхнях,
зорово доступних публіці. Тому графіті визначається як альтернативна форма існуючої
міської культури. Намагаючись виявити свою індивідуальність, гострі політичні аспекти,
райтери шукають засоби і прийоми виразності графіті, поступово ускладнюючи
найпростіші написи і знаки, забарвлюючи елементарні монохромні зображення. 

Існує версія, що розвиток вуличних зображень у США і Європі було підтримано
заповзятливими торгівцями наркотиків, які за допомогою малюнків і зашифрованих
написів, ні про що не говорячих ані поліції, ані випадковим перехожим, повідомляли
підліткам місце продажу «травички» та її ціну. Згодом із секретного ключа8коду графіті
перетворилось на звичайний засіб спілкування підлітків8тінейджерів, однак їх сутність як
прояву сучасного вандалізму анітрошки не змінилася. Досвід тінейджерів був під8
хоплений і застосований гангстерськими кланами, які шифрували в своїх кодах та
ініціалах приховану інформацію, стилізовану за допомогою спеціальної каліграфії.
Члени банд і сьогодні використовують графіті для позначення кордонів зони терито8
ріального й ідеологічного впливу свого угруповання з метою попередження ворогів
про покарання, що їх очікує. Цей вид графіті близько стикається за формою з сучасним
татуажем і дизайном одягу, формуючи складну символико8семіотичну систему у се8
редовищі капіталістичного мегаполісу. Але саме «низове» графіті створює нам стійкий
довготривалий головний біль. Штучно привнесене в роки бездумного запозичення
зарубіжного маскульту і, на щастя, не маюче настільки грізних проявів, воно на сьогодні
поки лише форма молодіжної моди, яка активно реалізує в містах свою неформаль8
ну творчість. Не тільки індустріальне, але й історичне середовище міст під впливом
графіті починає активно змінюватись. Тому це явище заслуговує на те, щоб стати пред8
метом пильної уваги і пояснення як культурологічний феномен, що розвивається.

У нас багато хто говорить про графіті, його «витвори» бачили усі, але відповісти на
запитання: що воно являє собою зсередини, чим дихає і чим є для більшості моло8
дих людей у наші дні, всерйоз поки ніхто ще не намагався. Бо для більшості городян
графіті й досі залишається «terra іnсognіta» — землею незвіданою. Агресивно не
сприймаючи за нав’язливу форму прояву цей вид художньої культури, ми тим самим
створюємо йому певний «фльор» таємничості й келійності, а його апостолам — статус
вибраності.

Сьогодні досить складно відшукати місця в містах, де не було б графіті. З 19808х рр.
шляхопроводи у містах, тунелі, мости, сірі стіни фасадів житлових будинків, складів
і гаражів, площини огорож і парканів стихійних «стамбульних» торговищ заповню8
ється графіті, спотворюючи, точніше — «заграфічуючи», їх первісний вигляд, водночас
по8своєму прикрашаючи нерідко сумне середовище міських окраїн. Воно може пре8
тендувати на архітектонічність й естетичність у противагу інформаційно агресивним
рекламним афішам і «бігбордам». Особливо вдало графіті виглядають як оформлен8
ня входів на ринки, обрамлення вітрин торговельних кіосків, власники яких нерідко
запрошують райтеров до активного співробітництва. Хоча стихійний прояв написів 
і малюнків у громадських місцях незмінно піддається обструкції: їх змивають, зішкряба8
ють, «оцивілізовуючи» знов вуличні фасади будинків, з тильного ж їх боку та у під’їздах
побороти цю силу8силенну графіті не вистачає ані духу, ані сил, як і поряд з кафе, диско8
теками і неформальними тусовками, де райтерам надана повна й необмежена воля. 

Наразі для молоді графіті — це сучасно, модно, стильно і актуально, тобто «дуже
прикольно». Ним займаються всі, кому не лінь, навіть ті, для яких малювання в почат8
кових класах школи було непередаваним тягарем. Але одна справа — виконувати
шкільні завдання, інше — шукати засоби для самореалізації і шляхи самостверджен8
ня в середовищі однолітків. Адже й у нас графіті пишуть, як правило, підлітки8тіней8
джери. Останні сторінки конспектів і шкільних зошитів майорять «пробами пера»,
пошук ведеться постійно — на уроках, у транспорті, вдома. Намальоване на папері, як
правило, зразу ж реалізується в натурі на стінці і обов’язково в присутності однолітків,
під їхній схвальний гул. Роби як усі, зафарбовуй усе, що потрапить під руку, — і ти
гарантований бути «просунутим». Це зробило графіті видом сучасної, спонтанно
реалізуючої себе творчості, що має навіжений, некерований характер і принципово
відрізняється від інших проявів молодіжної культури. В її основі лежить не протест як
на Заході, а один із засобів довести свою перевагу і рівень своєї майстерності в середо8
вищі однолітків.
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Культура, яка вирвалась із негритянських гетто Америки, що не уявляє себе без
агресії і сили, виросла на заквасці західної культури «хіп8хоп» — своєрідної релігії ву8
личних смаків і законодавця світової вуличної моди, напряму думок, стилю пове8
дінки міських окраїн і соціального дна мегаполісів. Штучно щеплена в умовах пере8
будови суспільства, вона стала найбільш масовою й у нас. Але стиль, як і смак, у кожного
свій. У цьому криється причина стильового розмаїття сучасних творів графіті Заходу.
В Україні графіті — як будь8яке відлунння західної субкультури, втрачає відтінки
голосу на відстані, маючи досить однобічні форми і примітивні вирішення. Штучність
походження вітчизняного маскультовского графіті підтверджується тим, що цих
«витворів» у дворах, на вулицях і в під’їздах додається з кожним днем, а загальний
їхній рівень має поверховий характер і не підвищується, залишаючись колишнім.
Вітчизняні райтери використовують старі штампи, почерпнуті з видань минулих років. Це
підтверджується середнім рівнем «нелегальних» робіт як для вулиці, так і виконуваних на
замовлення для обов’язкових конкурсів графіті у програмах молодіжних фестивалів.

До відносно недавнього часу графіті, як і на Заході, вважалося в нас прикладом
антисоціальної поведінки. Насправді, як можна характеризувати зухвалі зображен8
ня на фасаді тільки що вибудованого чи відремонтованого будинку, на його сходовій
клітці чи у ліфті, на борту міського транспорту? Нерідко зображення має вигляд лі8
терної абревіатури у формі залихватськи написаного розчерку свого імені — і це через
нездатність, як правило, юного автора до інших образотворчих опусів. І інакше як
«працею вандалів» ці прояви «творчого генія» молоді назвати досить важко. Вихова8
ні в повазі до чужої праці, рясно присмачені прийнятими стандартами красивості 
і потворності, почерпнутими зі шкільних уроків, телебачення і домашнього виховання, ми
ажніяк не бажаємо миритися з незвичними проявами індивідуальностей, що форму8
ються на цей час. Абсолютно інші форми масової культури, названої неформаль8
ною, виникли у нас усього за кілька років, що пройшли після падіння сформованих
стереотипів у вихованні та устрої життя. Неформальний маскульт прийшов до нас як
реакція на регламенти, що існували раніше, у роки колишньої держави, і визначеної
нею ступеня волі на художню творчість. Хочеш займатися мистецтвом — для цього
є клуби, студії, кружки, підготовка і навчання у середніх та вищих навчальних закладах
мистецького профілю. Усе, що не вписувалось у минулому у звичні регламенти 
і випадало з них, якщо не каралося, то просто не помічалося. Для аматорів (а їх була
космічна безліч) — любителів живопису, скульптури, театру, народного мистецтва —
були створені громадські творчі об’єднання, існувала мережа періодичних видань,
влаштовувались колективні і персональні виставки — і не тільки силами клубів 
і будинків культури, але й на рівні державних заходів.

І раптом — перебудова та задекларована нею воля! Колишнє, існуюче під чи
забороною мистецтво андеграунду, яке не заохочувалося раніше, вийшло з підпілля
і стало дозволеним. Воно одяглося в тоги борця з ладом і ідеологією, стало пропо8
відником новітньої масової культури. Новітньої для нас, але не для Заходу. Захід
майже вже перехворів тим, що для нас прийшло в середині 19808х і стало відправ8
ною вежею на шляху до невідомого завтра. Бо це природно для періоду будь8яких
революцій: руйнування минулого з метою ствердження нового, прийдешнього і дов8
гоочікуваного майбутнього. У розумінні явища, що лише народжується, усе сфор8
моване — реакційне за своєю суттю і нездатне зрозуміти революційних завдань
завтрашнього дня, оскільки має протилежне розуміння майбутнього, виховавши 
і навчивши не одне покоління, що захищатиме його минуле. Тому від цього старого
варто відмовитися, забути, замінити і, як крайнощі — знищити, оголосивши консер8
вативним, сиречь — віджилим.

Так було завжди при зміні стилів, формуванні нових естетичних ідеалів і зведенні
на п’єдестал ідолів майбутнього. Так було й у революцію 19178го: пролетарській
культурі нема чого було брати в очікуване прийдешнє, бо мистецтво буржуазії було
їй чуже. Виникла необхідність відпрацювання новітнього мистецтва для пролета8
ріату і селянства, здатного бути зрозумілим працюючими класами. Гасло «Мистец8
тво належить народові!» стало основою програми створення «пролетарського» мис8
тецтва. Робота велася з розрахунку на непідготовлені до мистецтва і неосвічені маси,
здатні сприймати лише гранично просте. Пошуки «нового пролетарського мистец8
тва» призвели до безпредметності й абстрактності стерильного «супрематизму»
Малєвича, Кандинського, Естер, Родченка, конструктивізму Татліна, Ель Лисиць8
кого, розвиненого революційними фантазіями італійських футуристів. Особливо гарячі
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пролеткультовські голови пропонували підпалити всі музеї, затопити історичні міста, що
заважали їм своєю чужинною щодо народу красою перетворювати світ і будувати
незнайоме Завтра. Так щиро думали вони, заміняючи чуттєвість і красу набором
абстрактних геометричних форм. Замість високого мистецтва народу був
запропонований на пробу сурогат масової культури. А народ, знявши пробу, у 19308
ті рр. відмовився від наданого продукту на користь відродження реалізму і класики.

Щось подібне має місце сьогодні і з культурою графіті. Йому не створена
альтернатива, і тому воно монополізувало простори міст, розділивши сфери впливу
з офіційною рекламою. Остання своєю невисокою художньою формою не далеко
відійшла від «низового» графіті, не створюючи їй конкуренції: у кожного з них своя
сфера впливу, своя ніша, свої завдання, місця розміщення. А методи і засоби в них
однакові — перекричати собі подібних. 

Наразі культура графіті в Україні відстає на добрих 10815 років від колиски її
народження — Сполучених Штатів та й світового рівня в тому числі. Усьому виною
стає спонтанний, аматорський характер його навчання — маскультівські молодіжні
видання, створювані нерідко самими ж райтерами чи їх однолітками, що поверхово
сприймають лише «кльовість» і «прикольність» графіті, а не його мету, завдання, мову,
змістовність і знаковість. Претендуючи на месіанство і лідерство у молодіжному
русі, райтери водночас намагаються створити свої школи і мовні форми графіті.
Однак графіті ажніяк не можна назвати мистецтвом у повному розумінні цього слова.
Його можна вважати одним із видів сучасної творчості, складного, суперечливого 
і багатогранного, адже графіті об’єднало в любові до самовираження (а це єдиний
ціннісний його бік) зовсім протилежних за професією людей. Щодо його впливу на
підлітків, то в середовищі тінейджерів немає жодного, хто б не володів елемен8
тарними знаннями і навичками в образотворчій грамоті і хто б не ставив перед
собою високих художницьких цілей при бажанні самоствердження у будь8якій формі.

Здавна завданнями мистецтва були: осмислення існуючого світу, створення на
його основі свого морально8етичного кодексу і репрезентування його світові з метою
духовного вдосконалювання. Але чи присутній він у райтерів, які, може бути, й не
мають якої8небудь іншої можливості самовираження, аніж розцвічування стін і доріг
написами і схематичними зображеннями. Культура графіті спрямована насамперед
на руйнування загальної гармонії заради власного самоствердження, силове нав’я8
зування своєї істини в уявних образах і текстах. Її не можна заборонити, але доціль8
но контролювати, тому що заборони здатні виплеснути сховану енергію в інші сфері
міського життя. Виявляючи нетерпимість до свого оточення, графіті саме стає стихією,
молохом, формою незадоволеної нереалізованості молоді і рефлексії на навколишню їх
міську стихію та глобалізованість мегаполісу. Тому анонімність графітної творчості 
є визначальною її особливістю. Але анонімне воно лише для непосвячених, тому що
насправді багато графіті є своєрідними автографами груп і окремих райтерів, які
перебувають у перманентному протиборстві.

У війні райтерських груп дістав розвиток такий письменницький стиль, як «блок8
бастери»: зображення написів величезними масивними буквами, виконаними дво8
колірно, нахиленими вперед чи назад, створюючими динаміку. Значимість зобра8
ження визначена його величиною: чиє ім’я більше, той і «крутіше». І щоб «перемогти»
такий напис достатньо нанести поверх його власне зображення чи текст, але біль8
ший за розміром і більш яскравими фарбами. Або написати своє ім’я ще більш мону8
ментальним і розмірним по займаній площі стіни, додаючи об’ємність зображення.
Нерідко текст може доповнюватись малюнком з популярного «мультика» чи комп’ю8
терної гри.

Але представлена в цілому палітра форм і сюжетів графіті при усій своїй неес8
тетичності дає поживу для думок професіонала8архітектора, нагадуючи йому про
навмисне забуту (у погоні за чистотою й оригінальністю архітектурних форм чи
ігнорування споживача), але одну з головних властивостей архітектури — її здат8
ність розмовляти і бути почутою. І хоча сучасні здобутки зодчества стали різнома8
нітними і красивішими за формами й образами, і дотепер вони ще не позбавилися
проявів самодіяльної архітектурної творчості і «прикрас» графіті. Пояснення цього
явища досить просте: надто великі оберти набрав самодіяльний процес, що «пішов»
без участі професіоналів. Тому їм тепер необхідно знайти єдність у розмаїтті форм 
і рішень професійно виконаної архітектури, побудованої за законами раціональності,
але невпорядкованої за своєю стилістикою, й нерідко одноманітних за формою
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здобутків графіті, але хаотичних за кольоровою гамою, і, за словами В. Гропіуса, «не
забувати про красу як самоціль діяльності, передбачаючи їх эстетичну цілісність і уз8
годженість».

Висновок. Як прояв «низової» непрофесійної творчості, графіті привертає сьо8
годні увагу багатьох професійних художників, які прагнуть звільнитися від умовнос8
тей і стереотипів традиційного живопису. Роботи Р. Клєє і Дж. Міро близькі за стиліс8
тикою «картинкам» вуличної творчості. Геній ХХ ст. П. Пікассо високо цінував графіті
за лаконізм, використання мінімальної кількості елементів і художніх засобів у позначен8
ні людини. Сьогодні стилістика графіті пізнається в рекламних оголошеннях, одязі,
татуюванні, оформленні та заставках окремих періодичних масових видань. Графіті
стало складовим елементом міської культури, впливаючи на різні сфери життя горо8
дян: їх смаки, побут, психологію розуміння свого оточення. Не помічати цього немож8
ливо. Тому в умовах сучасної творчої кризи в архітектурному цеху чи не доцільно нам
у черговий раз звернути свій погляд на роботу суміжних фахівців, але не інженерів 
і конструкторів (як на поч. ХХ ст.), а на творчі пошуки художників, бо питання вже
назріло. Приклади вдалої творчої співдружності художників і архітекторів можна знайти
і в минулому, і в сучасності: у творчості А. Гауді, експериментах Магдебурзької групи
БАУХАУЗА, знахідках Ф. Хундертвассера та його колеги архітектора Пелікана, твор8
чих об’єднаннях «SITE» й «Ательє архітектури». Треба тільки осмислити свою
головну професійну мету і свої ключові завдання.

В статье проведен анализ формирования и развития искусства «граффити», опре,
делены основные его цели, задачи, формы проявления в современной городской среде
и средства художественного решения.

Ключевые слова: граффити, райтер, массовая культура.

Conducted analysis of forming and development of art of «graffiti», his primary pur,
poses, tasks, forms of display in a modern city environment and mean of artistic decision,
are certain.

Key words: graffiti, writer, mass culture.
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УДК 664.64.016.8 Г. А. Бублик, 
кандидат технічних наук, доцент 

Ô²ÇÈÊÎ-ÒÅÕÍ²×Í² ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒ² ÕÀÐ×ÎÂÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒ²Â
² ¯Õ ÂÏËÈÂ ÍÀ ÂÈÁ²Ð ÑÏÎÑÎÁÓ ÎÁÐÎÁÊÈ

Розглядається вплив фізичних і технічних властивостей харчових продуктів на
способи їх обробки, зберігання, транспортування.

Ключові слова: консистенція, теплоємність, теплопровідність, електроопір,
температуропровідність продукту, деформація продукту.

Харчові технології — це технологічні процеси зберігання, переробки сировини,
напівфабрикатів та готової продукції з метою виробництва певних харчових продук8
тів. Однією з головних проблем цих технологій є така особливість харчових продуктів, як
нестійкість їх якісних показників, тобто сировина і готові продукти мають здатність
швидко змінювати свої фізико8хімічні властивості. Тому мають бути використані такі
способи зберігання, переробки і технологічні процеси, які б запобігали швидкому
псуванню сировини, напівфабрикатів та готової продукції, а також передбачали оп8
тимальні умови їх переробки, приготування і зберігання.

Актуальність вивчення питання полягає у сприянні інтенсифікації технологічних
процесів, підвищенню виходу та поліпшенню якості готової продукції, вдосконален8
ню технологічних процесів і використанню відповідного устаткування.

Метою розгляду поставленого завдання є бажання довести, що значною мірою
якість харчових продуктів, здатність до тривалого зберігання і транспортування виз8
начають їх фізичні властивості — такі, як маса, форма, розмір, об’ємна маса, кон8
систенція, питома теплоємність, теплопровідність, електроопір і температуропро8
відність.

Технічні властивості продукту характеризують здатність чинити опір прикладеним
зовнішнім силам або змінюватися під їх впливом. До цих властивостей належать
міцність, твердість, деформація, пружність.

І тільки за умови комплексного врахування фізико8технічних властивостей харчо8
вих продуктів можна сподіватися на ефективність обраних способів обробки і відпо8
відних технологічних процесів [1].

Маса, форма, розмір є показниками багатьох харчових продуктів. Нормуються ці
показники для хлібобулочних і кондитерських виробів, виробів із м’яса, овочів та ін.
Розмір порції продукту визначають виходячи із заданої маси. На втрати маси при
зберіганні впливають агрегатний стан, структура, консистенція, міцність, пружність,
в’язкість, еластичність та пластичність продукту.

Тверді і напівтверді продукти мають кристалічну або колоїдну структуру, шпару8
ваті або без шпарин. Продукти з твердою без шпаруватості структурою мають підви8
щену міцність і твердість, вони більш стійкі при зберіганні та обробці, мають менші
втрати. Такі продукти менше випаровують вологи, менше уражаються мікроорганіз8
мами, в них повільніше перебігають хімічні та біохімічні процеси. Вони краще зберігають
форму, не деформуються, не липнуть до поверхонь устаткування і тари.

Практичне значення має і питома поверхня страви, тобто відношення поверхні до
її об’єму чи маси. Цей показник впливає на ефективність здійснення процесів охолод8
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ження, заморожування, прогрівання, просолювання продукту. Розмір питомої поверхні
продукту залежить від його форми. Що менше відношення товщини продукту до її
площі, то більша питома поверхня, і ця властивість враховується при оздобленні страви.

За таким показником, як щільність продукту, можна встановити його склад, виз8
начити кількість сахарози в цукрі, солі — в розсолі [2].

Об’ємну масу слід знати при визначенні ємності тари для зберігання та транс8
портування продукту, визначенні площі виробничих і складських приміщень, розра8
хунку транспортних засобів.

При оцінюванні якості сировини велике значення має такий показник, як консис8
тенція.

Одним із найважливіших структурно8механічних властивостей продукту є міцність,
яка залежить від його структури та поруватості і визначає здатність чинити опір зов8
нішнім силам при стисканні або розтягуванні.

Швидкість процесів нагрівання чи охолодження продукту залежить від його теп8
лофізичних властивостей. Знання й аналіз теплофізичних характеристик продукту
(теплоємності, коефіцієнта теплопровідності, коефіцієнта температуропровідності)
дають можливість вибрати методи й оптимальні режими процесів теплової обробки
правильного зберігання цих продуктів.

Хімічний склад речовини визначає питому теплоємність продукту, яка склада8
ється з суми теплоємностей речовин, що входять до його складу.

Тривалість теплової обробки продукту залежить від його теплопровідності, тобто
швидкості зміни температури при нагріванні чи охолодженні. Теплопровідність си8
ровини чи напівфабрикату залежить від їх температуропровідності, теплоємності та
щільності. Коефіцієнт температуропровідності підвищується зі збільшенням тепло8
провідності і зменшенням щільності і теплоємності сировини. При від’ємній темпе8
ратурі коефіцієнт температуропровідності зростає у зв’язку зі збільшенням тепло8
провідності і з одночасним зменшенням теплоємності і густини.

Теплопровідність визначається кількістю теплоти, що проходить в одиницю часу
через одиницю поверхні шару продукту певної товщини при різниці температур по8
верхонь шару в 1°С. При зміні температури в межах 30°С теплопровідність зміню8
ється незначно, але при заморожуванні сильно зростає, оскільки коефіцієнт тепло8
провідності льоду майже вчетверо вищий, ніж такий води. Теплопровідність залежить від
температури і масової частки вологи у продукті. Теплопровідність продуктів із висо8
ким вмістом вологи (м’ясо, риба, плоди, овочі) близька до теплопровідності чистої
води. Для подрібнених продуктів (борошна, круп, цукру8піску) коефіцієнт теплопро8
відності залежить від розміру часточок, шпаруватості, насипної маси. Найбільша
теплопровідність у молока, пива, моркви, яблук. Значно меншу теплопровідність
мають жири [5].

Низька теплопровідність сприяє зберіганню зниженої температури в охолодже8
них і заморожених продуктах. Але ця властивість може стати причиною самозігрі8
вання продуктів, в яких при зберіганні інтенсивно проходять екзотермічні процеси
(бродіння, дихання).

При виборі способу теплової обробки харчових продуктів має враховуватись опір
тканин сировини проходженню електричного струму — електроопір. Значення елек8
троопору залежить від стану сировини, його температури і частоти струму, що по8
дається. Властивість продукту змінювати електроопір може бути використана при
розробленні нових технологій консервування, пов’язаних із впливом на сировину
електричного струму (електрокопчення, теплова обробка з використанням струмів
високої частоти, діелектрична дефростація та ін.). Вимірюючи електроопір, можна
визначити ступінь свіжості продукту. Електроопір знижується при збільшенні частоти
струму, що пропускається через продукт, а також при підвищенні температури сиро8
вини до температури згортання білків.

При несталому в часі технологічному режимі теплової обробки продукту основним
тепловим параметром є коефіцієнт температуропровідності. При несталому тепло8
вому процесі на розподіл температур в продукті істотний вплив мають його питома
теплоємність і щільність, пов’язані між собою співвідношенням, яке визначає, що
коефіцієнт температуропровідності забезпечує зв’язок між двома тепловими влас8
тивостями — здатністю проводити тепло і здатністю акумулювати його.

Продукти, що мають меншу поруватість, менше деформуються або руйнуються.
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Твердість продукту визначається опором проникнення в нього іншого тіла і зале8
жить від природи продукту, форми, структури, розмірів і розташування атомів, а також
сил молекулярного зчеплення. На твердість кристалічних тіл впливає кристалізаційна
вода, що послаблює внутрішні зв’язки і зменшує твердість. Твердість враховується
при оцінюванні ступеня зрілості свіжих плодів і овочів, оскільки при дозріванні їх тка8
нини розм’якшуються. Зменшення твердості побічно впливає на збереження плодо8
овочевої продукції, особливо це впливає на їх стійкість до мікробіологічних пошкоджень.

Деформація продукту являє собою здатність змінювати свої розміри, форму і струк8
туру під впливом зовнішніх факторів, що викликають зсув однієї до одної окремих частинок.
Деформація залежить від величини і виду навантаження, структури та фізико8хімічних
властивостей продукту. Деформації можуть бути зворотними і незворотними, і ця влас8
тивість значною мірою впливає на якість продукту. При зворотній деформації початкові
розміри, форма, структура продукту після зняття навантаження відновлюється повністю,
при незворотній — не відновлюється. Здатність до зворотних деформацій характеризу8
ється пружністю і еластичністю, різниця між якими визначається часом, упродовж якого
відновлюються вихідні параметри продукту. Незворотні процеси залежать від ступеня
щільності продукту [3; 4].

Одним із найважливіших показників, що характеризують ступінь при оцінюванні
хлібобулочних виробів, є пружність, яка визначає здатність продукту до миттєвих
зворотних деформацій.

Пружність, в’язкість, еластичність і пластичність продукту впливають на його здат8
ність зберігати й утримувати форму, розмір, масу. Так, пружні й еластичні продукти
здатні повертати початкову форму після деформування, а пластичні — деформу8
ються незворотньо. Для продуктів із підвищеною в’язкістю характерним є збіль8
шення втрат за рахунок прилипання до робочих органів устаткування, тари.

Важливою властивістю харчових продуктів, яка має бути врахована при збері8
ганні і транспортуванні, є їх здатність вбирати із зовнішнього середовища і виділяти
в нього пари різних речовин і газів. У продуктах можуть відбуватися такі сорбційні
процеси, як адсорбція, абсорбція, десорбція, хемосорбція, капілярна конденсація.
Хорошими сорбентами є зернові, борошняні продукти, цукор. Сорбційні процеси
при зберіганні і транспортуванні призводять до зміни якості продуктів, які можуть
набути неприємного запаху або втратити природний запах. Слід також враховувати
можливість здійснення сорбції і десорбції водяних парів. Зміна вологості і маси
продукту при зберіганні і транспортуванні найчастіше є результатом саме сорбції чи
десорбції водяних парів.

Вид тари та спосіб пакування, як зовнішній фактор, захищає сировину, напівфаб8
рикати та готову продукцію від механічних, кліматичних, санітарно8гігієнічних та інших
впливів. Захисна дія тари залежить від виду, способу та властивостей пакування. Чим
більш жорстка, міцна та стійка тара, тим краще вона виявляє захисні властивості,
тим краще продукт утримує свої початкові характеристики. Це важливо для тих видів
продуктів, які мають незначну міцність, ніжну або крихту структуру. Застосування такої
тари дає змогу широко використовувати засоби механізації при транспортуванні,
виконанні вантажно8розвантажувальних робіт без зниження якості та без втрат си8
ровини і готової продукції.

Для збереження властивостей продукту харчова технологія повинна враховувати
всі зміни, що можуть відбуватись у сировині, напівфабрикатах при приготуванні та їх
зберіганні. Зміни, які відбуваються у сировині при її зберіганні, призводять до втрат
маси, тому їх необхідно контролювати і запобігати негативному впливу на кількість 
і якість продукції. Але таке зберігання неможливо організувати, якщо не знати тих
процесів, які можуть відбуватись у продуктах під час чи після їх виготовлення.

На стійкість сировини і продукту та розмір втрат при зберіганні впливають внут8
рішні та зовнішні чинники. До внутрішніх належать хімічний склад і фізичні власти8
вості продукту, що зберігається, до зовнішніх — умови та термін зберігання, спосіб
пакування.

Отже, врахування фізичних, технічних властивостей сировини, напівфабрикатів 
є додатковим резервом для збільшення кількості продукту, що випускається, і збе8
реження його якості. Такий резерв пов’язаний із усуненням або зменшенням таких
негативних явищ, як втрата маси продукту, порівняно низький вихід готової продук8
ції, зниження її біологічної цінності.
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Рассматривается влияние физических и технических свойств пищевых продук,
тов на способы их обработки, хранения, транспортировки.

Ключевые слова: консистенция, теплоемкость, теплопроводность, электросо,
противление, температуропроводность продукта, деформация продукта.

The influence of physical and technical properties of products in the ways of their pro,
cessing, storage and transportation. 

Key words: consistence, heat capacity, thermal conductivity, electrical, thermal con,
ductivity of product, deformation of product.
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УДК 637.131 В. О. Ромоданова, 
кандидат технічних наук, доцент, професор 

ÏÅÐÂÈÍÍÀ ÎÁÐÎÁÊÀ ÌÎËÎÊÀ 
Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ÏÐÈÍÖÈÏ²Â 

ÄÈÑÊÐÅÒÍÎ-²ÌÏÓËÜÑÍÎÃÎ ÂÂÅÄÅÍÍß ÅÍÅÐÃ²¯
Запропоновані рекомендації стосовно первинної обробки молока з упроваджен,

ням апарата ДИВЕмілк, в якому використані принципи дискретно,імпульсного вве,
дення енергії. Наведені експериментальні дані, що підтверджують поліпшення фізико,
хімічних і технологічних властивостей молока.

Ключові слова: молоко, первинна теплова обробка, фізико,хімічні, органолептичні
властивості, мікрофлора, конденсація, випаровування.

У сучасних умовах збирання молока в Україні понад 50% молока8сировини не
задовольняє виробників (особливо у весняно8літній період). Аналіз спеціальної літе8
ратури і власні спостереження довели, що нинішня технологія первинної обробки
сировини недосконала, особливо для молока невисокої якості [1; 2].

Відомо, що первинна обробка молока значною мірою визначає якість продукції, яка
виготовляється. Основними вимогами до молока8сировини є високі органолептичні,
відповідні фізико8хімічні показники, низький вміст загальної кількості бактерій і со8
матичних клітин.

Таким чином, однією з основних проблем для подальшого розвитку молочної про8
мисловості є підвищення рівня якості заготівельного молока завдяки удосконален8
ню технічних і технологічних аспектів, що пов’язані з його первинною обробкою.

Останнім часом фахівці звертають увагу на нові способи обробки, які мінімально
змінюють складові молока з метою збереження харчової та біологічної цінності готової
продукції і при цьому забезпечують гарантовані показники безпеки. 

У цьому напрямі заслуговує на увагу спосіб обробки молока «ДИВЕ», розробле8
ний ученими інституту теплофізики НАН України. Дослідження особливостей вико8
ристання способу «ДИВЕ» для первинної обробки молока8сировини і впливу на фізико8
хімічні показники продукту є метою нашої роботи.

Сутність нового способу обробки полягає в тому, що енергія вводиться в молоко
і розподіляється у робочому об’ємі дискретно, причому локально в кожній частині
системи, і протягом дуже короткого часу виділяється енергія значної питомої потуж8
ності. Реалізація методу полягає в утворенні великої кількості рівномірно розподіле8
них парових бульбашок у дисперсному середовищі, що являє собою молоко, які транс8
формують стаціонарну теплову енергію в енергетично сильні імпульси, дискретні 
у часі і просторі [3].

Наші дослідження довели, що при тепловій обробці молока методом дискретно8
імпульсного введення енергії відбуваються процеси, що визначають нові технологічні
властивості молока як системи [2–5].

У виробництві будь8якого молочного продукту теплова обробка молока є обов’яз8
ковою для пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів. Різні складові молока, його
фізико8хімічні властивості неоднаково реагують на дію підвищених температур. Сту8
пінь зміни, а в деяких випадках руйнування молока як системи залежить від способу
обробки та його тривалості. Технологічний процес первинної обробки молока почи8
нається з очищення молока як обов’язкової умови для отримання високоякісних
продуктів. Її мета — видалення різних механічних домішок, які не тільки забруд8
нюють продукт, але й створюють сприятливі умови для розвитку сторонньої мікро8
флори. Найефективніший на сьогоднішній день спосіб очищення молока — це очищення
в відцентрових очисниках, де ефективне видалення бактеріальних клітин становить
понад 45% від їх загальної кількості. Найвищий ступінь очищення молока від скуп8
чень бактерій, що досягається при бактофугуванні, — 99%. При бактофугуванні з сирого
молока видаляються мікроорганізми як у споровій, так і вегетативній формах, але після
бактофугування в молоці повністю зберігаються віруси і бактеріофаги. На підпри8
ємствах цей спосіб знайшов обмежене використання через високу ціну обладнання
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і значну трудомісткість його обслуговування. Крім того, бактофугування знижує масову
частку сухих речовин молока і змінює якісний склад білків [1; 6].

Одним із факторів, який впливає на якість молока8сировини, є температура збері8
гання молока після його отримання. Охолодження молока потрібне для підтримання
його бактеріологічно стабільного стану. Від температури охолодження і початкового
обсіменіння молока залежить тривалість його зберігання, при цьому охолодження
сирого молока за низьких температур змінює біологічну активність мікрофлори та її
якісний склад. При охолодженні підвищується значення псіхротрофних бактерій, вони
швидко розмножуються і продукують екзоферментативні системи, які витримують
загальноприйняті температури пастеризації. Внаслідок ліпо8 і протеолітичної актив8
ності псіхротрофних бактерій знижується якість вихідної сировини, можлива поява
прогірклості, тягучої консистенції як у молоці, так і в продуктах, що отримані з цього
молока. Навіть найефективніше охолодження мікробіологічно недоброякісного молока
не може суттєво змінити його вихідний стан. Крім того, під час тривалого зберігання
охолодженого молока тією чи іншою мірою відбувається зміна майже всіх основних
складових частин молока та їх властивостей. Найбільших змін зазнають білки і жир,
менших — вітаміни і солі [1; 5; 6].

Термізація, як попередній підігрів молока до температури 63865
о 
С з витримкою

10815 с суттєво уповільнює розвиток псіхротрофних бактерій і дає змогу збільшити
термін зберігання охолодженого молока. Однак термізація майже не впливає на
більш термостійкі вегетативні бактеріальні патогени [1; 4].

Після первинної обробки у технології всіх молочних продуктів обов’язковою є пасте8
ризація молока. Останнім часом через погіршання якості сировини, для гарантова8
ної безпеки готової продукції введено використання підвищених температур пасте8
ризації, що знижує, однак, її біологічну цінність [5; 7].

У наш час серед споживачів є дві протилежні думки. По8перше, велика кількість
споживачів стурбована щодо безпеки харчових продуктів. Ця тенденція  розвива8
ється і стимулюється повідомленнями стосовно виникаючих спалахів захворювань,
які викликані вживанням недоброякісних харчових продуктів. По8друге, споживачі
віддають перевагу мінімально обробленим і більш натуральним продуктам. Так, працями
науковців останніх 10815 років встановлена деяка мутагенність жорстко оброблених
молочних продуктів. Поширеною стає зацікавленість сучасних споживачів у фізіоло8
гічно8функціональних продуктах, які позитивно впливають на стан їхнього здоров’я.
Для більш повноцінного використання активних речовин молока потрібно зберігати
його властивості під час переробки, що можна забезпечити м’якими режимами
механічної і температурної обробки з часу отримання молока8сировини [587].

Розроблену нову технологію (ДІВЕмілк) можна презентувати низкою послідовно
пов’язаних процесів, які проходять в імпульсному режимі зміни температури, тиску,
концентрації сухих речовин молока і включають адіабатне кипіння, конденсацію, на8
грівання й охолодження молока. Молоко з приймального відділення після охолодження
надходить у камери конденсації, де воно розпилюється форсунками з введенням
конденсованих парів плазми молока з камер випаровування, за рахунок чого спо8
стерігається незначне зниження концентрації сухих речовин у молоці, яке повністю
відновлюється на виході з апарату після камер випаровування. Під час перебування
молока в камерах конденсації спостерігається підвищення рівня вологи, кількість
якої точно відповідає кількості, що видаляється з камер випаровування. Розведене
парами плазми молоко надходить на пастеризацію. У такому молоці активізуються
тепло8 і масообмінні процеси, які сприяють, за нашими спостереженнями, змен8
шенню утворення молочного каменю в пастеризаційній установці порівняно з тра8
диційними способами, що знижує втрати сухих речовин молока і позитивно впливає
на амортизацію обладнання.

Крім того, гідродинамічні процеси, які мають місце у камерах конденсації і випа8
ровування, підвищують ступінь дисперсності основних складових молока — жиру 
і білка. Після обробки молока в апараті ефективність гомогенізації становила 15820% 
[2; 3]. Зниження вмісту розчинних газів спостерігається на стадії конденсації парів
молока та при випаровуванні, яке здійснюється при температурі пастеризації. Об8
робка в апараті «ДІВЕмілк» приводить до дистиляції летких речовин молока і таким
чином дає змогу усунути вади молока — це такі, як силосний, кормовий, сторонній,
невиражений. Водночас при проходженні всього процесу обробки молока значно
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зменшується кількість бактерій. Відомо, що навіть найстійкіші спори бактерій гинуть
в атмосфері водяної пари [1; 4].

Особливістю використання нового способу — «ДІВЕ» є розведення молока кон8
денсованими парами плазми, які надходять з камер випаровування в замкнутому
циклі, що надає можливість отримати додаткові переваги від такого способу обробки
порівняно з традиційним. Поліпшуються технологічні властивості вхідного молока, 
а саме відбувається зниження кислотності і підвищення термостійкості.

На заводи приймається молоко з титрованою кислотністю 16821°Т, після обробки
способом «ДІВЕ» кислотність, як правило, знижувалась на 283 градуси, при обробці
молока з підвищеною кислотністю (до 22°Т) зниження кислотності становило 384°Т.
У цьому разі зниження кислотності спостерігали вже після другої камери конденсації, що
пояснюється наступним. Кисла і лужна реакція розчинів визначається головним чином
надлишковим вмістом водневих іонів або гідроксильних груп відповідно, активність
яких залежить від ступеня дисоціації. Ступінь дисоціації кислот, луг і солей зміню8
ється з розведенням розчину, у нашому випадку молока. Чим більше розведений
розчин, тим вищий ступінь дисоціації. Відомо, що реакція молока може бути ней8
тральною, кислою або лужною.

При обробці молока способом «ДІВЕ» розведення парами плазми молока (до 10%)
відбувається в камерах конденсації, що сприяє підвищенню ступеня дисоціації і гід8
ролізу ККФК (казеїнат8кальцій фосфатного комплексу), яке має місце при підви8
щенні температури молока. При цьому збільшується концентрація гідроксильних іонів
з відщепленням груп Р2О3, що знижує титровану кислотність. Це пояснюється тим,
що Н3РО4 має  лужну реакцію і іони (РО4)38 взаємодіють з водою — розчинником
(рівняння 182):

(РО4)38+Н2О→[НРО4]2++ОН8;                                             (1)

[НРО4]2++Н2О→[Н2РО4]8+ОН8.                                            (2)

Розведення молока конденсованими парами, зниження титрованої кислотності
змінює сольову рівновагу. Кислі властивості молока зумовлені білками, фосфорними
солями, незначним вмістом лимонної кислоти [5].

Якщо прийняти кислотність молока за 17°Т, то на частку сироватки після виді8
лення білків припадає 12814°Т, на казеїн — 384°Т. При видаленні кальцієвих солей
кислотність молока знижується на 889°Т. Зміна сольової рівноваги в молоці при ви8
користанні способу «ДІВЕ» відбувається в бік зменшення іонів Са++, що підтверджено
визначенням кальцію в молоці за допомогою іонселективних електродів [8].

При нагріванні водних розчинів до 40° С руйнується до 50% всіх водневих зв’язків, які
при цьому утворюють асоціації молекул води. Асоціації менш рухливі й активні по8
рівняно з вільними молекулами води. Крім того, водневий зв’язок забезпечує об’єд8
нання атомів Н+ з іншими зарядженими групами. Внаслідок цього зменшується кількість
вільних атомів водню і, як у нашому випадку, підвищується гідратація білкових сполук,
що позитивно впливає на термостійкість молока [5; 7]. 

Підвищення термостійкості молока (на 183 групи) спостерігалось головним чином
після виходу з другої камери випаровування, в окремих випадках при кислотності
молока 20822°Т (30% всіх досліджуваних) — вже після другої камери конденсації.
Підвищення термостійкості пояснюється зміною співвідношення окремих фракцій
білка і сольової рівноваги. Крім того, слід відмітити поліпшення органолептичних
властивостей молока, що дає можливість отримати  молочні продукти високої якості
і подовжити терміни їх зберігання [2; 4].

Наші спостереження свідчать, що найбільшим змінам молоко підпадає у другій
камері конденсації і першій камері випаровування. Але вплив на молоко як систему
відбувається при значно меншому тиску порівняно з загальноприйнятим у промис8
ловості. Поліпшення технологічних властивостей молока за рахунок м’яких факторів
впливу надає змогу рекомендувати широке використання апарату «ДІВЕмілк» для
первинної обробки молока на підприємствах молочної промисловості.

Дослідження, що проведені на молочних заводах, підтвердили ці рекомендації.

Предложены рекомендации по внедрению аппарата ДИВЕмилк, в котором ис,
пользованы принципы дискретно,импульсного введения энергии для первичной
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обработки молока. Приведены экспериментальные данные, подтверждающие улучше,
ние физико,химических и технологических свойств молока.

Ключевые слова: молоко, первичная тепловая обработка, физико,химические
органолептические свойства, микрофлора, конденсация, испарение.

Recommendations for the first milk treatment offered in relation to improvement of
roughing,out of milk by introduction of vehicle of DIVEmilk principles of discretely impul,
sive injection of energy. The experimental are resulted data in relation to improvement of
the physical, chemical and technological properties of milk.

Key words: milk, thermal, treatment, physical and chemical, sence properties,
microflora, condensation, evaporation.
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УДК 641.554                                                                    О. К. Хлоп’як, старший викладач
Д. В. Панченко, студентка

ÑÒÀÍ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß — ÎÄÈÍ ²Ç ÍÀÉÂÀÆËÈÂ²ØÈÕ
ÔÀÊÒÎÐ²Â ÂÏËÈÂÓ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂ'ß ËÞÄÈÍÈ

Наведено матеріали, пов’язані з дослідженнями структури харчування студентів
на сучасному етапі, зважаючи на можливість організації харчування у закладах типу
fast food і slow food та умов життя і праці студентства.

Ключові слова: фаст,фуд, слоу,фуд, раціональне харчування, режим харчуван,
ня, якість харчування, спосіб життя.

Стан харчування — один із найважливіших факторів, який впливає на здоров’я та
збереження генофонду нації. Тільки завдяки досягненню оптимальної структури
харчування забезпечується висока працездатність і первинна профілактика багатьох
захворювань, зміцнюється імунна система та підсилюється захист організму до дії
на нього шкідливих факторів навколишнього середовища.

У наш час усім відомо, що довгі роки життя і здоров’я загалом залежать на 90%
від правильного харчування та корисності споживаної їжі.

Заклади ресторанного господарства, які забезпечують нам щоденне харчування,
можна поділити на два напрями: slow food (їда без поспіху) і fast food (заклади
швидкого харчування).

Slow food, або «їда без поспіху», — течія, що розвивається, вона формує правильне
ставлення до здорової їжі, кулінарних традицій та екогастрономії. Це своєрідна
відповідь фаст8фуду, який фактично призводить до зворотних результатів.

Усе розпочалося в Римі, коли на одній з вулиць був відкритий черговий заклад
швидкого харчування McDonalds. Не погоджуючись із засадами такого харчування,
італієць Карло Петрині зважився на створення нової кулінарної течії. Вона отримала
назву slow food і має на увазі отримання задоволення від якісної їжі, а не просте її
поглинання дорогою на роботу.

Ідея «повільного харчування» базована на таких принципах:
– їжа повинна бути смачною і приносити задоволення;
– їжа має бути естетично оформленою;
– їжа має бути екологічно чистою і бажано місцевого походження;
– треба їсти, по можливості, те, що схильне до мінімальної хімічної, термічної

обробки;
– їсти треба повільно, в міру, з позитивними емоціями.
Одне з головних завдань виробників — повернути людям задоволення від прий8

мання їжі і зрозуміти важливість походження продуктів харчування.
Об’єктом нашого дослідження стали заклади швидкого харчування («fast food»),

які у наш час набули чималої популярності в Україні, а саме «McDonald’s», «Швидко»,
«Два гуся», «Картопляна хата», піцерії та інші заклади, які спеціалізуються на випуску
певної продукції швидкого вживання [1, c. 35]. Таким чином, ми вирішили дослідити
асортимент продукції у вищеназваних закладах, їх вплив на здоров’я людей та рівень
культури вживання їжі.

Досліджуючи структуру і стан харчування студентської молоді, як частини насе8
лення України, яка належить до певної вікової категорії, об’єднані певними особли8
востями праці та умовами життя, ми ставили за мету виявити проблеми в їх харчу8
ванні та з’ясувати відсоток студентів, які користуються послугами фаст8фудів. Студенти
можуть бути віднесені до професійно8виробничої групи, а тому залучення молоді до
раціонального харчування є необхідним для підтримання здоров’я та працездатності.

Лідером вітчизняного ринку фаст8фуду є компанія «McDonald’s» Україна. В осно8
ві асортименту продукції є круглі сендвічі — гамбургери, що складаються з рубленої
м’ясної або рибної котлети, листя салату, шматочків огірка та цибулі. Також в асор8
тименті представлені пиріжки з яблуками, вишнями, полуницею; картопля фрі;
морозиво; фруктові коктейлі. Час отримання замовлення займає в середньому не
більше трьох хвилин. Відвідувач повинен їсти також швидко, аби звільнити місце
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наступному відвідувачу.
Наступним після «McDonald’s» лідером громадського харчування вже серед за8

кладів з українським асортиментом продукції є «Швидко8Україна». Маючи власну
потужну торгівельно8виробничу базу, «Швидко» прагне забезпечувати споживачів
натуральною й оригінальною продукцію сучасної української кулінарії. Основною
продукцією є вареники, салати, котлета куряча.

За схожою схемою працюють і піцерії. Їжа приблизно такої ж самої якості, розміру
порцій, але основною стравою є піца з різними наповнювачами. Найбільш пошире8
ними марками є «Челентано», «Папа Джон», «Алібі». Проте піцерія для України зали8
шається більш дорогим закладом.

Ми повинні усвідомлювати, що споживання їжі у фаст8фудах є не дуже корисним,
а також не забезпечує культурних потреб людини. Утім, фаст8фуди мають і позитивні,
і негативні сторони.

Позитивні сторони:
– економія часу для людини, яка поспішає;
– швидко втамовує голод, оскільки швидка їжа дуже калорійна;
– у фінансовому питанні є значно дешевшою за рахунок меншої кількості страв.
Негативні сторони:
– шкідлива для здоров’я. Фаст8фуди виготовляють із заморожених напівфабри8

катів і містять велику кількість добавок, барвників і ароматизаторів;
– «швидку їжу», яку поглинають на бігу, достатньо не пережовуючи і не роблячи

пауз, спричинює проблеми з роботою шлунково8кишкового тракту;
– шум і гучна музика в переповнених закусочних кількаразово підвищує небезпеку

виникнення шлункових захворювань;
– надлишкове споживання жирів і цукрів призводить до хімічної залежності, по8

дібної до наркотичної;
– постійне харчування гамбургерами, хот8догами, картоплею фрі викликає дуже

швидке порушення обміну речовин. У цій їжі вельми багато холестерину, а вміст
вітамінів і харчових волокон зведено до мінімуму. Як наслідок, виникають про8
блеми із зайвою вагою.

Проведене нами анкетування показало, що існують серйозні проблеми у харчу8
ванні. Були виявлені такі порушення: 30845% відвідувачів не снідають; 19831% хар8
чуються двічі на день (один з них у фаст8фудах); 12% не обідають; 20% не вечеряють.
Також відмічено нечасте споживання гарячих перших страв. Більша частина сту8
дентів споживає їжу нераціонально (66,5% чоловіків), тільки 33,5% людей намага8
ються харчуватися 384 рази на день. Результати свідчать, що великий відсоток
(понад 50%) студентів мають хронічні захворювання, але більше третини з них по8
в’язують свій стан із неправильним харчуванням.

Проведене нами анкетне дослідження містило таке запитання: «Що заважає вам
раціонально харчуватися?», відповідаючи на яке 35% студентів вказало на недос8
татню кількість часу через темп сучасного життя; 7,5% — на незнання вимог правил
етикету; 57,5% студентів  вказали на брак коштів.

Надзвичайно турбує зростання популярності серед студентів продуктів харчу8
вання швидкого приготування, адже це стає серйозним чинником ризику розвитку
багатьох захворювань. На жаль, статистика останніх років показує різке збільшення
серед них молодих осіб, які страждають ожирінням, захворюваннями серцево8су8
динної системи, цукровим діабетом тощо. Для нормальної життєдіяльності організ8
му необхідно збалансоване надходження з їжею основних її компонентів, а саме: білків,
жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів. Дуже важливо, щоб калорійність раці8
ону відповідала енергетичним витратам організму залежно від індивідуальних особ8
ливостей — таких, як зріст, вага, вік і ступінь фізичного та емоційного навантаження.
Харчування має бути різноманітним, включати в себе м’ясо, рибу, яйця, молочні про8
дукти — основні джерела білка, необхідного для росту і відновлення клітин і тканин
організму, його нормальної життєдіяльності. Мистецтво додержуватись здорового спо8
собу життя потрібне кожному студенту для поліпшення свого здоров’я й отримання
гідної професії [3].

Таким чином, підвищене споживання рафінованих продуктів зі зниженим вмістом
баластних компонентів, поява закладів fast food призвели до значного збідніння
продуктів харчування речовинами, здатними не тільки підтримати здоров’я насе8
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лення, а й забезпечити реалізацію генетичних функцій людини. Харчування є тим
важливим фактором, який може вплинути на збільшення народжуваності здорових
та інтелектуально розвинених дітей.

Можна підвести підсумок, що споживання такої їжі не є основою раціонального
харчування, але для багатьох людей ці заклади є альтернативою. Проте заклади
швидкого харчування не повинні переважати, оскільки вони не дають можливості
формувати високу культуру споживання їжі та задовольняти всі потреби населення
в плані оздоровчого харчування [1; 2].

Одним із головних завдань у сфері здорового харчування має бути створення
якісно нових продуктів зі зміненим хімічним складом, зокрема лікувального й оздо8
ровчого призначення, а також ліквідація існуючого дефіциту вітамінів, макро8 і мік8
роелементів (заліза, кальцію, йоду тощо). Залучення та забезпечення населення
оздоровчим харчуванням є необхідним для збереження здоров’я населення, а також
здоров’я майбутнього покоління. Для цього потрібно створювати заклади харчу8
вання для всіх верств населення та впроваджувати нову продукцію за доступними
цінами.

Приводятся материалы, созданные на основе исследования структуры питания
студентов на современном этапе, учитывая возможность организации питания в
учреждениях типа fast food и slow food, а также условий жизни и труда студенчества.

Ключевые слова: фаст,фуд, слоу,фуд, рациональное питание, режим питания,
качество питания, способ жизни.

Provided materials that are based on studies diets of students at this stage, given the
possibility of catering establishments such as fast food and slow food, as well working
and living conditions of students.

Key words: fast food, slow food, good nutrition, diet, nutrition, way of life.
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ÒÀ ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ

УДК 536:54.143:541.135 А. І. Габ,
кандидат хімічних наук, доцент,

Г. Ф. Нікуліна, 
кандидат технічних наук, доцент,

Б. С. Мраморнов,
кандидат хімічних наук, доцент,

В. В. Малишев,
доктор технічних наук, професор

ÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌ²ÊÀ ÐÎÇÏËÀÂËÅÍÈÕ ÅËÅÊÒÐÎÕ²Ì²×ÍÈÕ
ÑÈÑÒÅÌ Ç ÌÅÒÀËÀÌÈ VI-B ÃÐÓÏÈ,

¯Õ ÎÊÑÈÄÀÌÈ ² ÊÀÐÁ²ÄÀÌÈ
Здійснено термодинамічні розрахунки розплавлених електрохімічних систем з

металами VІ,В групи, їх оксидами та карбідами. 

Ключові слова: термодинаміка, розплави, метали VI,В групи, оксиди, карбіди.

Певні відомості про хімічну поведінку металів VI8B групи, їх оксидів і карбідів із
вольфраматно8молібдатними розплавами є в літературі. Одні автори вказують на
значну корозію згаданих металів у цих розплавах, інші — на наявність рівноваг між
ними й розплавами певного складу. На сьогодні, однак, немає єдиної думки про склад
цих розплавів, температурних інтервалів існування рівноваг. Тому істотне значення
може мати термодинамічний розрахунок енергії Гіббса можливих реакцій металів
VI8B групи, їх оксидів і карбідів із вольфраматним (молібдатним) розплавом. Саме
цьому і присвячено дану статтю.

Постановка завдання. Огляд літератури щодо хімічної поведінки та термодина8
міки розплавлених електрохімічних систем із металами VI8В групи, їх оксидами і кар8
бідами показав необхідність здійснення термодинамічного оцінювання взаємодії
металів VI8В групи, їх оксидів і карбідів з компонентами розплавів, термодинаміки
розплавлених електрохімічних систем з електродами металів VI8В групи та їх карбідів.

Результати та їх обговорення
1. Термодинамічна оцінка можливості взаємодії металів VI,B групи, їх оксидів і кар,

бідів з компонентами вольфраматно,карбонатних розплавів. Для розрахунків були обра8
ні метали (хром, молібден, вольфрам) та їх сполуки (оксид хрому (III), оксиди молібдену
й вольфраму (IV), карбіди молібдену й вольфраму). Ці речовини є продуктами елек8
тролізу вольфраматно8молібдатно8карбонатних систем і на електродах, виготовлених 
з них, передбачаються багатоелектронні рівноваги. Розрахунки (табл. 1) показали, що
метали VI8B групи з великою ймовірністю можуть взаємодіяти з вольфраматно8моліб8
датно8карбонатними розплавами (у табл. 1 наведені найімовірніші реакції з термодина8
мічної точки зору). При цьому найбільш імовірною формою існування іонів хрому, моліб8
дену й вольфраму в розплаві будуть їх димерні комплекси. Взаємодія оксидів металів VI8
B групи із цими розплавами менш імовірна. Метали VI8B групи та їх оксиди, очевидно, не
взаємодіятимуть з димерними формами (ΔG>0). Карбіди молібдену й вольфраму з вели8
кою ймовірністю можуть взаємодіяти з карбонатними розплавами та зі значно меншою —
з дивольфраматно8димолібдатно8карбонатними.
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2. Термодинаміка розплавлених електрохімічних систем з електродами з металів VI,B
групи та їх карбідів. При перебігу в системі оборотного процесу в ізотермічних умовах за
сталого тиску зміни енергії Гіббса (ΔG), ентальпії (ΔН) і ентропії (ΔS) пов’язані
співвідношенням ΔG = ΔН – ТΔS. З термодинаміки відомо, що

Тоді

Таблиця 1 — Температурна залежність стандартної вільної енергії ΔGо
Т реакцій взаємодії

металів VI)B групи, їх оксидів і боридів з компонентами вольфраматно)молібдатно)кар)
бонатних розплавів

Зниження енергії Гіббса електрохімічної системи дорівнює максимальній роботі ΔА, яку
може здійснити система, а ця максимальна робота дорівнює добутку напруги системи
на кількість електрики, тобто ZFE:

8ΔG = ΔA = ZFE. (2)
Здійснювана системою електрична робота може бути більшою, меншою або рів8

ною зміні ентальпії залежно від знака температурного коефіцієнта напруги.
Як приклади розглянуто такі електрохімічні системи з водними електролітами [1]:

Zn|ZnCl2 (вод.), AgCl (тв.) |Ag, (3)
Pb|(CH3COO)2 Pb (вод.) ||(CH3COO)2Cu (вод.)|Cu, (4)
Hg|HgО, KOH || KCl, Hg2Cl2|Hg. (5)

Значення ентальпії для хімічних реакцій у системах (3)–(5), визначені з електро8 
і термохімічних вимірювань, добре узгоджуються між собою. Це є одним із критеріїв
оборотності наведених систем.

Як приклади для електрохімічних систем з розплавленими електролітами розглянемо
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∂ΔΔ =
∂

                                   (1).
p

G
G H T

T

∂ΔΔ = Δ +
∂

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

№
з/п Реакції

ΔGо
Т, кДж

298 К 900 К 1000 К 1100 К 1200 К

1
2
3
4
5

Cr + 1.5O2 + 2Na2WO4 = Na2CrO4 + Na2W2O7

2Cr + 3O2 + 2Na2WO4 = Na2Cr2O7 + Na2W2O7

Mo + 1.5O2 + 2Na2WO4 = Na2MoO4 + Na2W2O7

2Mo + 3O2 + 2Na2WO4 = Na2Mo2O7 + Na2W2O7

W +1.5O2 + 2Na2WO4 = Na2W2O7

8592.27
81156.53
8712.49

81416.16
8787.35

8465.96
8873.23
8571.40

81130.55
8642.63

8435.66
8814.11
8541.42

81071.51
8612.74

8406.85
8755.30
8513.81

81012.90
8583.38

8375.87
8705.00
8490.34
8962.94
8562.14

6
7
8
9

10

2CrO3 + 2Na2WO4 = Na2Cr2O7 + Na2W2O7

CrO3 + 2Na2WO4 = Na2CrO4 + Na2W2O7

MoO2 + 2Na2WO4 + 0.5O2 = Na2MoO4 + Na2W2O7

2MoO2 + 2Na2WO4 + O2 = Na2Mo2O7 + Na2W2O7

2WO2 + 2Na2WO4 + O2 = 2Na2W2O7

8131.37
879.73

8179.38
8349.95
8506.92

8409.81
8234.25
8145.33
8278.42
8435.57

8365.01
8211.19
8132.45
8253.57
8410.64

8320.62
8109.51
8121.75
8228.78
8398.45

8284.88
8165.81
8115.00
8212.27
8378.21

11
12
13
14

2Mo + 3O2 + 2Na2CO3 = Na2Mo2O7 + CO2

2Mo + 3O2 + 2Li2CO3 = Li2Mo2O7 + CO2

2W + 3O2 + Na2CO3 = Na2W2O7 + CO2

2W + 3O2 + Li2CO3 = Li2W2O7 + CO2

81404.99
81346.26
81563.53
81521.37

81201.20
81133.77
81355.93
81318.91

81166.23
81096.83
81320.19
81301.16

81130.07
81035.42
81208.73
81263.51

81095.40
81013.50
81256.74
81233.34

15
16
17
18
19
20

Mo2C + 4O2 + Na2CO3 = Na2Mo2O7 + 2CO2

Mo2C + 4O2 + Li2CO3 = Li2Mo2O7 + 2CO2

2WC + 5O2 + Na2CO3 = Na2W2O7 + 3CO2

2WC + 5O2 + Li2CO3 = Li2W2O7 + 3CO2

Mo2C + 4O2 + 3Na2CO3 + Na2Mo2O7 = 4Na2MoO4 + 4CO2

WC + 3O2 + Na2CO3 + Na2W2O7 = 3Na2WO4 + 2CO2

81573.47
81514.74
82031.25
82002.93
8274.94
8294.92

81356.45
81287.01
81845.69
81815.67
8263.83
8261.63

81318.31
81248.92
81812.43
81780.64
8265.77
8259.93

81279.68
81204.23
81783.34
81750.37
8269.27
8258.56

81240.80
81158.90
81753.60
81701.28
8268.35
8254.03



оборотні системи з електродами з металів VI8B групи та їх карбідів (табл. 2). Оборот8
ність електрохімічних реакцій на відповідних металевих і карбідних електродах 

М(МО2)|Na2WO4 8MO3(M8MO,W) [1, 2], 
Cr2O3 |NaCl8Na3AlF6 8K2CrO4 [3],
M|NaCl8Na3AlF68Na2MO4(M8Mo,W) [486],
Mo2C|Na2WO48MoO3 8Li2CO3 [7],
WC|Na2WO48 WO3 8 CO2 [8]

не викликає сумнівів. Застосовувані як електроди порівняння кисневі електроди
Pt(O2)|Na2WO4–0.2WO3 [2] і Pt(O2) |NaCl–Na3AlF6–0.1Na2MO4 (M8Cr, Mo, W) [9; 10] у роз8
плавлених середовищах, на відміну від водних розчинів, є оборотними електродами.
Потенціал таких електродів визначається парціальним тиском кисню й активністю кисне8
вмісних іонів. Для вимірювань під надлишковим тиском вуглекислого газу нами вперше
застосований оборотний вольфрамовий електрод порівняння W|Na2WO4–0.2WO3,
потенціал якого від тиску не залежить [2]. Його потенціал визначається активністю іонів
вольфраму. Дифузійний потенціал на границі двох розплавлених фаз для цих електро8
дів порівняння у випадку використання β–Al2O3 діафрагм мізерно малий і не впливає на
значення напруг систем.

Умови вимірювань (склад розплавів, матеріали електродів, температура) і експе8
риментальні дані (значення ЕРС досліджуваних розплавлених систем і їх температур8
них коефіцієнтів) взяті з отриманих нами даних [1–8]. Значення ΔНтермод взяті з термо8
динамічних довідників [11–13] і наших вимірювань.

Системи [1; 3; 6–10] мають негативний температурний коефіцієнт і реакції в них
відбуваються зі зменшенням ентальпії (екзотермічні реакції). Електрична робота, яку
можуть здійснити ці системи, менша, ніж ΔН. Розрахунки дають значення зміни ентальпії
систем, які дуже близькі до відповідних значень ΔН, отриманих з термохімічних вимірю8
вань. У системі (1) 88,5% виділюваної теплоти витрачається на здійснення електричної
роботи, а 11,5% розсіюється або нагріває систему. У системах [3; 6–10] в електричну
роботу перетворюється відповідно 84.8; 38,3; 26,4; 30,9; 92.0 і 60,2% теплоти, що
виділяється. Температурний коефіцієнт напруг систем [2, 4, 5, 11] і [12] позитивний.
Відповідно до цього на електричну роботу перетворюється не тільки вся теплота, що
виділяється при перебігу реакції, а й частина теплоти, поглиненої з навколишнього се8
редовища. Значення ентальпії, визначені із електрохімічних і термохімічних вимірю8
вань, добре узгоджуються одне з одним. Їх відповідність є одним із критеріїв оборот8
ності досліджуваних електрохімічних систем.

Висновки
Кореляцією значень величин, отриманих з електрохімічних вимірювань і термоди8

намічних розрахунків, доведена можливість існування рівноважних (оборотних) систем
з електродами з металів VI8B групи та їх карбідів.
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Таблиця 2 — Перевірка рівняння Гіббса–Гельмгольца для рівноважних (оборот)
них) систем з металевими й карбідними електродами

Осуществлены термодинамические расчеты расплавленных электрохимических
систем с металлами VI,В группы, их оксидами и карбидами.

Ключевые слова: термодинамика, расплавы, металлы VI,В группы, оксиды, карбиды.

Carried out thermodynamic calculations of electrochemical systems with molten metals
VI,B group, their oxides and carbides.

Key words: thermodynamics, melts, metals VI,B group, oxides, carbides.
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№
 1

, 
2

0
1

1

№ 
з/п

Електрохімічна
система

Хімічна реакція T, K Z E, B

В/град

ΔG,
кДж/моль

dE
ZFT

dT
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

ΔH, кДж/моль

Електрохім.
вимір.

Термод.
вимір.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Mo|Na2WO48MoO3

||Na2WO480.2WO3|

O2,Pt

Mo+1.5O2 = MoO3 1173 6 1.025 –1.14.1084 –593.5 –77.4 –670.9 –675.8

2

MoO2|Na2WO48
8MoO3||Na2WO48

80.2WO3|O2,Pt

MoO2+0.5O2=MoO3 1173 2 0.915 3.75.1084 –176.6 84.9 –91.7 –99.9

3

W|Na2WO48WO3||
Na2WO480.2WO3|

O2,Pt

W +1.5O2 = WO3 1173 6 1.195 –1.82.1084 –691.9 –123.7 815.6 –825.1

4

WO2|Na2WO48
8WO3||Na2WO48

80.2WO3|O2,Pt

WO2 + 0.5O2 = WO3 1173 2 1.065 1.25.1084 –205.5 28.3 –177.2 –188.5

5

Cr2O3|Na2WO48
8CrO3||Na2WO48

80.2WO3|O2,Pt

Cr2O3+1.5O2=2CrO3 1173 3 0.785 5.9.1084 –227.3 201.1 –26.3 –27.9

6

Cr2O3|NaCl8
8Na3AlF68

8K2CrO4||NaCl8

8K2CrO4|O2,Pt

Cr2O3+2K2O+1.5O2

= 2K2CrO4
1123 3 0.305 –4.4.1084 –88.3 –142.2 –230.5 –223.2

7

Mo|NaCl8Na3AlF68
8Na2MoO4||NaCl8

8Na2MoO4|O2,Pt

Mo+Na2O+1.5O2 =
= Na2MoO4

1123 6 0.490 –1.2.1083 –283.7 –790.8 –1074.5 –1100.8

8

W|NaCl8Na3AlF68
8Na2WO4||NaCl8

8Na2WO4|O2,Pt

W+Na2O+1.5O2 = 
= Na2WO4

1123 6 0.530 –1.1.1083 –309.8 –693.9 –1003.7 –1015.9

9

Mo2C|Na2WO48
8MoO38

Li2CO3||Na2WO48

80.2WO3|O2,Pt

Mo2C + 4O2 = 
= 2MoO3 + CO2

1173 16 1.020 –0.75.1084 –1574.9 –136.6 –1711.5 –1696.8

10
WC|Na2WO48WO38

8CO2|O2,Pt

WO3 + CO2 = 
= WC + 2.5O2

1173 10 0.690 –3.9.1084 –665.9 –441.0 –1106.9 –1123.0

11

WC|Na2WO48WO38
8CO2||Na2WO48

80.2WO3

CO2 = C + 1/2O2 1173 4 0.170 7.1.1084 –65.6 –321.8 –387.4 –395.0

12

Mo2C|Na2WO48
8MoO38

8Li2CO3||Na2WO48
80.05MoO3|Mo

Li2CO3=C+Li2O+O2 1173 4 0.115 1.2.1083 –44.4 –548.3 –592.7 8603.6

dE

dT
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УДК 541.135.3:546.26 В. А. Душейко,
кандидат хімічних наук, доцент,

Т. М. Гладка,
кандидат технічних наук, доцент,

В. В. Малишев,
д8р технічних наук, професор

Õ²Ì²×Í² ÒÀ ÅËÅÊÒÐÎÄÍ² ÐÅÀÊÖ²¯
ÇÀ Ó×ÀÑÒÞ ÑÏÎËÓÊ ÕÐÎÌÓ Â ²ÎÍÍÈÕ ÐÎÇÏËÀÂÀÕ
Проведено огляд експериментальних робіт з електрохімічної поведінки хромо,

вмісних розплавів, електроосадження з них хрому і хромових покриттів. Застосову,
вані електроліти систематизовані залежно від складу розплаву.

Ключові слова: електрохімічна поведінка, розплави, хром, покриття, електроліти.

Хром не мав би виділятись електролітично із водних розчинів, тому що його елек8
тродний потенціал більш електронегативний, ніж у водню. Проте він може виділятись із
водних розчинів на катоді як наслідок високої перенапруги водню, який при цьому
виділятись не може. Незважаючи на те, що хромування легко здійснюється з водних
розчинів, цікавою є його реалізація з іонних розплавів. Вона дає змогу замінити
токсичні сполуки Cr(VI) на нетоксичні сполуки хрому у нижчих ступенях окиснення.

Постановка завдання. В зв’язку з вищезазначеним необхідно було здійснити
літературний огляд робіт з тематики хімічних та електрохімічних реакцій за участі сполук
хрому в іонних розплавах. Усі розглянуті електроліти систематизовані за їх складом
на галогенідні, галогеніднооксидні та оксидні розплави.

Галогенідні розплави. Серед робіт, присвячених електроосадженню хрому з га8
логенідних (хлоридних, хлоридно8фторидних і фторидних) розплавів, слід відмітити
цикл досліджень Барабошкіна із співр. [1–4]. У [1] показано, що з хлоридних розпла8
вів можуть бути отримані компактні осади хрому. Однак ці осади — великокриста8
лічні та суцільні безпоруваті шари металу — одержують лише при низьких концен8
траціях CrCl2 у розплаві KCl8NaCl і густині струму не більше 0,025 А/см2.
Експериментальні дослідження [2] показали, що початковий імпульс струму 0,585,0
А/см2 тривалістю 1 с у розплавах KCl8NaCl8CrCl2, що містять 20 мол. % дихлориду
хрому, при густині струму наступного електролізу 0,0580,1 А/см2 і 800

о 
С викликає

помітне здрібнення зерен у катодному осаді хрому і сприяє повному покриванню
нікелевої основи, зменшенню поруватості і шорсткості осаду. Для зменшення розміру
зерен в осаді та його шорсткості, у [3] до хлоридного розплаву вводили фторид8іон,
що утворює з хромом комплексні іони і діє як депасиватор при розчиненні оксидних
плівок. 

Здрібніння зерна зі збільшенням концентрації фторид8іона може бути пояснено 
з позицій стовпчастої структури осаду і закономірностей зародження кристалів на
основі для електроосадження [5; 6], якщо припустити, що існують утруднення в роз8
рядженні комплексних фторидних аніонів хрому. Для фторидної ванни було знайдено,
що щільні, добре зчеплені з основою покриття хрому утворюються в розплавах, що
містять 5820 мас. % гексафторхромату калію в інтервалі температур 7008900

о 
С 

і щільностей струму 0,0180,1 А/см2 [3]. Розмір зерен зростав зі збільшенням концен8
трації, температури і зниженням густини струму.

У [4] вивчено вплив катіонного складу і температури на структуру осадів хрому в
хлоридних розплавах. Електроосадження хрому досліджувалося з ряду хлоридів
лужних металів за температури 800

о
С, концентрації CrCl2 2 мол. % і щільності струму

0,05 А.см82. В усіх досліджених електролітах отримані щільні зчеплені осади зі стовп8
частою структурою. Величина кристалів в осадах зменшувалася в ряді LiCl8NaCl8
KCl8CsCl. Зі збільшенням температури електролізу в інтервалі 4008800

о
С значно

збільшується розмір зерен і підвищується зчеплюваність осаду з основою. 
У табл. 1 систематизовано дані робіт з електрометалургії хрому у фторидних,

хлоридних, бромідних і AlCl38вмісних розплавах. 
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Таблиця 1— Електрохімічні системи та умови осадження хрому і його покрит)
тів з іонних розплавів

Слід зазначити, що в усіх з них застосовувалася захисна інертна атмосфера. У  [7; 8]
показано, що у фторидних розплавах при температурах вище 800

о 
С можливе осад8

ження суцільних зчеплених покриттів. Авторами досліджень [8; 9], однак, не було
визначено склад і будову електрохімічно активних часток (ЕАЧ) у цих розплавах і ступінь
окиснення хрому (Cr(IV) чи Cr(III) в них. На відміну від фторидних розплавів, хлоридні та
бромідні вивчені значно краще. З обох цих електролітів здійснено електроосад8
ження металевого хрому [10812]. Спектроскопічне вивчення Cr(III)8іонів у розплавах
хлоридів і бромідів лужних металів показало їх наявність у вигляді октаедричних ком8
плексів [CrХ6]38, a Cr(II)8іонів — у вигляді тетраедричних комплексів [CrХ4]28 [13; 14].
Іони Cr(II) легко відновлюються в одну двоелектронну стадію у розплавах як хлоридів
[10; 11], так і бромідів [12] лужних металів. Водночас окиснення Cr(II) в цих розпла8
вах здійснюється в одноелектронну стадію до Cr(III).
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Електроліт
Cr8вмісний
компонент

ik.1082,

(А/м2)
Т (К) Осад Катод

Літ.
джерело

1 2 3 4 5 6 7
KCl8NaCl CrCl2 <2,5

>2,5

97381073 Покриття

Дендрити

Ni [1, 2]

KCl8NaCl8NaF K3CrF6 1,082,5 97381073 Покриття
Cu, Ni, Mo, Nb,

сплави 
BH82 і BH83

[3]

KCl8KF K3CrF6

<35%
>35%

0,0181 97381173 Покриття

Дендрити

Cu, Ni, Mo, Nb,
сплави 

BH82 і BH83

[3]

[3]

MCl 
(M8Li, Na, K, Cs),

NaCl8KCl, 
3LiCl82KCl

CrCl2 5,0 1073 Покриття
Ni, Fe, Cu, 

Mo, C
[4]

LiF8NaF8 KF CrF4 0,581,5 1173 Покриття Cu, Ni [8]
LiCl8KCl Cr анод або CrCl2 – 7238773 >> – [11, 26]

LiCl8KCl,
NaBr, KBr

CrCl2 0,482,1 82381023 Дендрити Ni, Cu, C [18]

LiCl8KCl Cr анод 1,082,0 723 Покриття Ni [10]

LiBr8KBr8CsBr
Cr анод

CrBr2

0,881,5 5438723 >> Ni, Cu, C [12]

LiCl8KCl CrCl3 <3,0 773
Покриття

Порошок
С [16]

LiF8NaF8KF CrF3 – 82381273
Покриття

(T>1173K)
[9]

NaCl8AlCl3

(1:1, 1:2)
CrCl3 448

Осад не
утворюється

С [19]

LiCl8NaCl CrCl3 – 723 – [20]
KCl8NaCl CrCl3 1,083,0 973 Покриття Cu, Ni [21]
LiCl8KCl CrCl3 0,582,0 723 >> >> [13, 22]

NaCl CrCl2 1,082,0 108881188 Покриття Au [23]

NaF8CaF2 CrF2 – 132381373
Велико8
кристал.

Cu, Ni, C [24]

LiF8NaF8KF CrF2, CrF3, TaF5 3,586,0 107381173
Покриття
Cr і Cr8Ta

>> [25]

NaCl8Na3AlF6 K2CrO4 28200 112381223
Cr2O3

Порошок
Ni, Cu, W, 

Mo, C
[40844]



Реакційну адсорбцію відмічали автори [15] при вивченні електровідновлення іонів
Cr(II) на хромовій основі методами циклічної вольтамперометрії та хронопотенціо8
метрії. На інших основах вплив адсорбційних процесів не спостерігався, що, на думку
авторів дослідження [12], пов’язано з маскуванням цих процесів електрокристалі8
заційними явищами.

При електровідновленні іонів Cr(III) до Cr(II) Леві та Рейнхардт [16] і Лайтинен із
співр. [13] відмічали наявність наступної хімічної реакції. В обох роботах показано,
що при малих швидкостях поляризації відношення струмів піку хвиль окиснення і
відновлення менше одиниці. Автори [16] пояснювали ці результати нерозчинністю
CrCl2. Беручи до уваги розчинність CrCl2 у розплаві LiCl8KCl, автори [13] запропону8
вали альтернативний механізм, пов’язаний зі змінами в геометричній будові при
електровідновленні іонів Cr(III) тетраедричної координації. У пізніших дослідженнях
[12] вплив такої хімічної реакції не виявлено. Розбіжність даних робіт [13; 16] і [12]
варто шукати, очевидно, у нестійкості різних комплексів хрому [17]. 

Наявність в електроліті вологи і кисню має істотне значення для процесу елек8
троосадження хрому. Лайтинен і співр. [13] показали, що в CrCl38вмісних розплавах
має місце утворення гідроксихлоридних комплексів:

(CrCl6)38 + H2O → (CrCl5OH)38 + HCl.                                            (1)
Наступне спарювання гідроксипентахлоридних комплексів через кисневий

місток приводило до утворення нерозчинного продукту:
2(CrCl5OH)38 → (Cl5CrOCrCl5)68 + H2O.                                         (2)

У CrCl28вмісних розплавах відбувалося утворення оксиду хрому (III) при наявності
навіть слідів кисню:

12CrCl2 + 3О2 → 2Cr2O3 + 8CrCl3.                                             (3)
Як вже зазначалося, Сендероффом і Меллорсом було здійснено електроосад8

ження хрому із фторидного розплаву FLINAK88 мас. % K3CrF6 при 7508800
о 

C [7].
Інман із співр. [26; 27] відмічали двостадійність процесу Cr(III)   Cr(II)   Cr(0), але в
розплаві LiCl8KCl при 500

о 
С. Смітом [28] отримані хромові осади з галогенідних роз8

плавів, що містять Cr(III), при 800
о 
С (хром вводився анодним розчиненням). При цьому

реверсний режим осадження нівелював дендритоутворення і сприяв появі деякої
кількості Cr(II) у розплаві. У [29] зазначалася можливість реакції диспропорціону8
вання Cr(II) з утворенням Cr(III) і Cr(0) в інтервалі температур 6128983

о 
С у фторидно8

хлоридних розплавах, що містять CrF2. Для перевірки даних робіт [26829] і визна8
чення валентності хрому Штерном із співр. [30] було проведено потенціометричне
вивчення CrF2 у розплаві FLINAK. Авторами виміряно ЕРС електрохімічного ланцюга

Cr | FLINAK–CrF2 | BN | NiF2 (насич.)| Ni                                 (4)
при 750

о 
С. Ними показано, що в інтервалі концентрацій CrF2 0,0380,8 мол. часток

нернстівські залежності лінійні, СrF2 розчинний у розплаві (всупереч даним роботи
[29]) і хром міститься у розплаві переважно у вигляді Cr(II).

Ще в роботах [31; 32] зазначалося, що хром у розплавах хлоридів лужних металів
може перебувати у вигляді Cr(I). Методом електронної абсорбційної спектроскопії 
в дослідженні [33] вивчено розплави хлоридів лужноземельних металів і Cr(II) (CrCl2).
Після занурення металевого хрому в розплав, що містить CrCl2, інтенсивність аб8
сорбційних ліній Cr(II) зменшується на 5810%. Це автори пояснюють перебігом реакції

Cr(II) + Cr ↔ 2Cr(I).                                                       (5)
Виміряно також рівноважні потенціали хрому в електрохімічній комірці 

Cr | MCl 8 CrCl2|| MCl||MCl| Cl2, C,                                  (6)
де MCl — NaCl, NaCl8KCl, KCl та розраховані стандартні електродні потенціали
Cr(II)/Cr(0).

У роботі [34] вивчено електроосадження хрому з розплавів хлоридів LiCl8KCl в зоні
температур 3808500

о 
С імпульсними електрохімічними методами. Виявлено частки зі

ступенем окиснення хрому +2 і +3. Окисно8відновна реакція Cr(III)/Cr(II) є швидкою,
а для реакції Cr(II)/Cr(0) виявлено три основних механізми — це дифузія, перене8
сення заряду і адсорбція.

Методом хімічного аналізу в роботах [35; 36] визначена розчинність хлоридів хрому
в розплаві LiCl8KCl. Показано, що CrCl2 і CrCl3 розчиняються в розплаві повільно.
Електровідновлення CrCl3 до Cr здійснюється у дві стадії: Cr(III) → Cr(II) (0,380,4 B) 
і Cr(II) → Cr(0) (80,981,0 B відносно Ag/AgCl). Обидві стадії контролюються дифузією.
Оцінено коефіцієнти дифузії DCr(II) = (0,62 ± 0,37) 1085 см2/с1. 
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У роботі [37] вивчено катодні процеси за участі хлоридних комплексів Cr(III) в ев8
тектичному розплаві LiCl8KCl і еквимольному хлоридному розплаві KCl8NaCl. Процес
електровідновлення Cr(III) до металу здійснюється у дві оборотні стадії з перенесен8
ням одного і двох електронів відповідно. Введення до розплаву аніонів F8 не змінює
кількість стадій, але стадія розряду Cr(II) стає необоротною.

У дослідженні [38] вивчено хімічні й електрохімічні властивості розчинів хлоридів
хрому в еквімолярному розплаві CaCl28 NaCl при 550

о 
С з використанням різних робочих

електродів. Визначено зони стабільного існування хрому з різними ступенями окис8
нення, розраховано стандартні електродні потенціали Cr3+/Cr2+ i Cr2+/Cr0, розчинність
оксидів хрому, кінетичні параметри електрохімічних систем на різних електродах 
і коефіцієнти дифузії електроактивних часток. Результати наведено порівняно з от8
риманими в евтектичній суміші LiCl8KCl при 450

о 
С.

Галогенідно�оксидні розплави. В роботі [30] методами потенціометрії і вольт8
амперометрії проведено вивчення електрохімічної поведінки хромат8іона CrО4

28

у розплаві FLINAK. Стабільність оксіаніона CrО4
28 до впливу іонів О28 була доведена

потенціометричним вивченням електрохімічного ланцюга
Ni|NiO|ZrО2(Y2O3)|FLINAK8K2CrО48Na2O|BN|8FLINAK8NiF2(насич.)|Ni.      (7)

Вимірювання ЕРС ланцюга (7) свідчать про зміну активності іонів О28 в цих розплавах.
При мольній частці K2Cr4О<1083 автори відмічали невелике збільшення концентрації
О28 в результаті можливого перебігу таких реакцій:

CrО4
28 → CrО3 + O28,                                                              (8)

2CrО4
28 → CrО7

28 + O28.                                                           (9)
При додаванні Na2O автори припускали можливість перебігу реакції

CrО4
28 + O28 → CrО5

48.                                                         (10)
Автори досліджень [30; 39] не виявили хвиль відновлення CrО4

28 на нікелевих 
і скловуглецевих електродах у цих розплавах.

Методами потенціометрії і вольтамперометрії в дослідженнях [40844] вивчена
електрохімічна поведінка іонів CrО4

28 у розплавах NaCl8Na3AlF6 і KCl8KF8K2SiF6.
Хромат8іон на фоні галогенідних розплавів слабкополяризуючих катіонів Na+, K+ не
виявляє електрохімічної активності до потенціалів розкладу фонового електроліту.
Фторидні комплекси алюмінію виявляють акцепторні (кислотні) властивості щодо іонів
О28 і можуть бути використані для зміни кислотно8основних властивостей розплаву.
Можливість утворення MO2F4

28 (де M – Mo, W) в аналогічних системах припускається
в роботах [45; 46].

Прямо пропорційна залежність граничного струму від концентрації CrО4
28,

значення константи масоперенесення id/nFc, що дорівнює (3,085,0).1083 см/с і яке
характеризує спосіб доставлення реагуючих часток до поверхні електрода, дають
змогу зробити висновок про дифузійну природу граничного струму. Для з’ясування
характеру стадії перенесення заряду і визначення кількості електронів, які перено8
сяться в електродному процесі, стаціонарні вольтамперні залежності проаналізовані
в напівлогарифмічній системі координат E — lg(id–i). Нахил залежності E — lg(id–i)
для різних концентрацій K2CrО4 становить 70880 мВ, а значення n = 2,9083,32. Теоре8
тичне значення нахилу для триелектронної оборотної реакції становить 77 мВ.

Оксидні розплави. У роботі [48] показано, що при додаванні K2Cr2O7 в розплав8
лену евтектичну суміш Na2CO38K2CO3 при 800

о 
С він реагує з розплавом з утворенням

часток Cr(V), які під час катодного циклу вольтамперної кривої відновлюються до
Cr(IV) i Cr(III) у дві одноелектронні стадії. На електроді при цьому виявлено осад
NaCrO2. Відмічається, що стадія Cr(V)/Cr(IV) оборотна, а частки Cr(IV) обмежено
розчинні і при тривалому електролізі накопичуються біля поверхні електрода. 

Висновок. Електрохімічні реакції в хромовмісних розплавах можуть бути
представлені у вигляді узагальнюючої спрощеної діаграми (рис. 1). 

85

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 1

, 
2

0
1

1



Рис. 1 — Узагальнююча спрощена діаграма електрохімічних процесів 
у хромовмісних розплавах

Проведен обзор експериментальных работ по электрохимическому поведению
хромосодержащих расплавов, электроосаждения из них хрома и хромосодержа,
щих покрытий. Применяемые электролиты систематизированы в зависимости от
состава расплава. 

Ключевые слова: электрохимическое поведение, расплавы, хром, электро,
осаждения, покрытия, электролиты.

Experimental works on the electrochemical behavior of chrome containing melts and
on the electrodeposition of chromium and chromium coating from these electrolytes are
reviewed. Electrolytes used are systematized as a function of the melt composition.

Key words: electrochemical behavior, melt, chromium, coating, electrolytes.
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Наявність фазової перенапруги при зародженні кристалів карбідів молібдену 

і вольфраму в оксидних вольфраматних,молібдатно,карбонатних розплавах визна,
чається природою матеріалу підкладки та умовами електроосадження (температура
розплаву, густина струму, тривалість електролізу). Підвищення температури може
ускладнити кристалізацію процесами сплавоутворення. Структурна відповідність
осадів визначається природою і будовою кристалів підкладки.

Ключові слова: фазова перенапруга, зародження кристалів, карбідизація, мо,
лібден, вольфрам, сплавоутворення, оксидні розплави.

Зародження кристалів під час електроосадження є першою стадією процесу на8
несення гальванічних покривів. Для нанесення покривів карбідів молібдену і вольф8
раму на неорієнтовані основи з різних металів використовували електроліз оксидних
розплавів на основі вольфрамату натрію [1; 2]. Однак часто потрібно одержати су8
цільні катодні осади із заданими властивостями (структурою, орієнтацією і розмі8
рами кристалів). Для електролізу істотне значення має вивчення початкових стадій
зародження кристалів, результати якого для електроосадження молібдену і вольф8
раму відомі [3–5]. Початкові стадії зародження цих металів досліджено лише для
платинових і скловуглецевих електродів [6]. 

Мета роботи: вивчення початкової стадії зародження кристалів карбідних фаз 
в оксидних розплавах на різних основах під час електроосаджування.

Методика досліджень. Початкові стадії зародження кристалів досліджували
електрохімічними методами в поєднанні з одночасним мікроструктурним дослідженням
поверхні основи і продуктів електролізу. Експериментальна установка складалася 
з тигельної печі опору, лабораторного обладнання для мікроструктурних досліджень на
базі мікроскопа МБС89, апаратурного комплексу для зняття гальванодинамічних
кривих — часової залежності потенціалу електрода після дії початкового імпульсу струму
і0 протягом часу τ0. Вимірювали в триелектродній електрохімічній комірці. Анодом 
і контейнером для розплаву слугував платиновий тигель, робочим електродом — тор8
цевий мікроелектрод (з різних металів) діаметром 0,5...1,0 мм, запаяний у кварцове
скло. Електрод порівняння — пресовані штабики карбідів молібдену і вольфраму на
платиновому струмопідводі. Осади, відмиті дистильованою водою, вивчали на рент8
генівському дифрактометрі ДРОН84 і растровому електронному мікроскопі Stereoskan
S84. Розміри зерен брали як середнє арифметичне з 50...100 зерен. Морфологію
поверхні шарів визначали на растровому електронному мікроскопі «Camebax».

Результати та їх обговорення. Показано [7], що існують рівноважні електродні
потенціали (РЕП) карбідних електродів у вольфраматно8молібдатно8карбонатних
розплавах певного складу. Підтверджує це кінетика реакцій під час електроосад8
ження карбідних покривів на твердих електродах. Як видно з гальванодинамічних
кривих (рис. 1), у випадку осадження карбідів на тверду основу з іншого, ніж осад8
жуваний, матеріалу після ввімкнення струму спостерігають три стадії:

1 — зрушення потенціалу в електронегативну область (точка А);
2 — його зсув в електропозитивну область до визначеного значення (стаціонар8

ного стану);
3 — після вимикання струму (точка В) потенціал приймає рівноважне значення

сполуки, що осаджується.
Різниця значень в точках А і В відповідає перенапрузі кристалізації η0.
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Рис. 1 — Криві включення при електрокристалізації карбідів 
молібдену (а) і вольфраму (б) на срібних (1) і карбідних (2) електродах (Т — 1073 К, площа

катода S = 0,75 м2): а) — розплав Na2WO4 — 1 mol. % МоО3 — 7,5 at. CO2. i0 = 0,75 mA; τ0 = 5 s;
б) розплав Na2WO4 — 1,5 mol. % WO3 — 10 аt. CO2. i0 = 1,0 mA; τ0 = 5 s

Перші кристали починають утворюватися відразу після появи піку на гальваноди8
намічній кривій. За повторного ввімкнення струму через короткий час (5...10 с) піки не
з’являються. Отже, кристалізаційна перенапруга пов’язана з утворенням тривимірних
зародків. На підставі експерименту оцінено перенапруги кристалізації, викликані
більшою витратою компонентів синтезу в перші моменти часу на утворення зародків. На
срібних електродах в інтервалі температур 973...1023 К вони становлять 8...40 mV.
Коли карбіди осаджуються на однойменні тверді матеріали, перенапруги не було (див.
рис. 1). Вона спостерігалася лише за невеликих перенапруг на металах з високим
струмом обміну. За таких умов стадія поверхневої дифузії справді лімітує електрод8
ний процес. Зі збільшенням швидкості осадження карбідів зростає число центрів
кристалізації, що зменшує гальмування, пов’язане з поверхневою дифузією. Оче8
видно, що при вищих перенапругах найповільнішою стає інша стадія, і швидкість
процесу визначається або швидкістю перенесення електрона, або швидкістю осад8
ження з об’єму розплаву.

Підвищення температури розплаву може ускладнити кристалізування взаємодією
компонентів, що осаджуються, з матеріалом основи (сплавоутворення). З підвищен8
ням температури пік на гальванодинамічній кривій поступово зменшується і врешті
зникає. На металах, які утворюють сплави з осаджуваними компонентами, перена8
пругу кристалізації спостерігаємо за наявності поверхневої оксидної плівки. З її поя8
вою відповідний пік на гальванодинамічній кривій поступово зникає. Тому після
механічної обробки поверхні електродів її електрохімічно полірували, контролюючи
стан основ під мікроскопом. Тривалість електрополірування визначали з урахуванням
часу розчинення шарів Білбі [8].

Брак піків на типовій гальванодинамічній кривій, що відповідає електроосаджен8
ню карбіду на власній основі в широкому інтервалі температур (973...1173 К) і густин
струму (0,2...4,0 kА/m2), свідчить про відсутність плівок, що пасивують. Щоб з’ясува8
ти індиферентність матеріалу основи, досліджували величину і час появи максимуму
перенапруги за електрокристалізації карбіду молібдену в гальваностатичних умовах
на поверхні молібдену, титану, нікелю, срібла, міді, платини і карбіду молібдену. Ви8
бирали матеріал робочого електрода з урахуванням металохімічних властивостей
[9] і діаграм стану подвійних металевих систем за участю молібдену і вуглецю [10].
Гальванодинамічні криві знімали при температурі 1173 К та густині струму 1,4 kА/m2,
що відображають початкові стадії електрокристалізації карбіду молібдену на основах 
з різних матеріалів. Вони показують, що на сріблі, міді, золоті сплавоутворення відсутнє,
а на нікелі і платині воно відбувається.
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Висота піків максимуму перенапруги для вказаних металів обернено пропор8
ційна часу їх досягнення. Це, очевидно, пов’язано з відведенням частини осадових
компонентів усередину основи твердофазною дифузією і дає змогу якісно характе8
ризувати індиферентність матеріалу основ. Наприклад, на нікелі перенапруга кри8
сталізації η0 з’являється не за всіх значень густини струму. На платині маємо помітну
деполяризацію з двома явно вираженими хвилями, що відповідають, очевидно, ут8
воренню сплавів різного складу.

Підвищення температури розплаву зазвичай «активує» катодну поверхню і при8
швидшує взаємну дифузію осаджуваних компонентів синтезу і матеріалу основи, а також
реакції їх взаємодії. Показано, що електроосадження карбіду молібдену за темпера8
тури вище 1173 К навіть на індиферентній срібній основі супроводиться деполяризацією,
зумовленою сплавоутворенням. Вимірювання в широкому інтервалі температур
(973...1223 К) свідчать про закономірну зміну якісних і кількісних характеристик
початкових стадій електрокристалізації карбіду молібдену на зазначеній основі зі
зростанням температури. Гальванодинамічні криві, що відображають зародження нової
фази при різних температурах, демонструють зменшення енергії утворення критич8
них зародків кристалу, збільшення часу досягнення необхідного перенасичення атомів
у момент утворення нової фази в інтервалі температур 1073...1173 К. Збільшення
температури понад 1173 К знімає кристалізаційні утруднення в момент утворення
тривких агрегатів нової фази. За подальшого підвищення температури фіксуються
явно виражені деполяризаційні процеси.

З рис. 2 видно, що перенапруга кристалізації зростає зі збільшенням густини струму.

Рис. 2 — Залежність потенціалу срібного електрода в часі при електроосадженні
карбіду вольфраму з розплаву 1,5 mol % WO3 — 10 atm. CO2 при 1073 K: 

1 — 0,20; 2 — 0,15; 3 — 0,10; 

Якщо уповільненою є стадія первинного утворення тривимірних зародків, повинно
виконуватися співвідношення [5]

lg τ = A + (k/ η2),
де τ — час утворення тривимірних зародків, А і k — сталі, залежні від матеріалу

електрода, η — перенапруга кристалізації. Справді в координатах lg τ – 1/η2 (рис. 3)
експериментальні точки вкладаються на прямі лінії при різних температурах роз8
плаву. Подальше зростання осаду відбувається моношарово.

Під час електроосаджування карбідів на різні монокристалічні основи вони струк8
турно невідповідні. Гетероепітаксіальні шари карбідів молібдену і вольфраму осад8
жували з розплавів Na2WO4–MoО3(WO3)–CO2 при температурі 1123 К і густині струму
5...10 А/m2 на монокристалічні основи з молібдену і вольфраму різної орієнтації. За
електролізу на молібденових основах з орієнтаціями {100}, {111} і {112} і вольфрамо8
вих з орієнтаціями {112} отримано шари з однією чи двома переважними орієнтаціями.
Основна площина, що наявна в огранці, — базисна {001}. Орієнтаційні співвідношення,
визначені рентгеноструктурним аналізом, такі:

(2023)Мо2С//(100)Мо,
(1011)Мо2С//(100)Мо,

(1120)[0001]Мо2С//(111)[112]Мо,
(1122)Мо2С//(112)Мо,

(1013)W2C||(112)W.
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Рис. 3 — Залежність lg ττ  – 1/ ηη2 при електроосадженні карбіду вольфраму
з розплаву Na2WO4 — 1,5 mol % WO3 — 10 at. CO2 на срібному електроді:  

1 — 1023 K; 2 — 1073 K; 3 — 1173 K

Висновки. Для електродів, які не утворюють сплавів з осаджуваним покривом, 
а також для електродів, покритих оксидною плівкою, на гальванодинамічних кривих
відсутні піки за температур 107381173 К. Із підвищенням температури електролізу
зменшується кристалізаційна перенапруга і зникають піки на цих кривих.

Виявлено прямо пропорційні залежності перенапруги кристалізації від площі
електрода, а також часу утворення тривимірних зародків від перенапруги.

Наличие фазового перенапряжения при зарождении кристаллов карбидов мо,
либдена и вольфрама в оксидных вольфраматно,молибдатно,карбонатных распла,
вах определяется природой материала подложки и условиями электроосаждения
(температура расплава, плотность тока, длительность электролиза). Повышение
температуры может усложнить кристаллизацию процессами сплавообразования.
Структурное соответствие осадков определяется природой и строением кристал,
лов подложки.

Ключевые слова: фазовая перенапряжение, зарождение кристаллов, карби,
дизация, молибден, вольфрам, сплавоутворення, оксидные расплавы.

The presence of phase overvoltage at initiation of molybdenum and tungsten carbides
crystals in oxide tungstate,molybdate melts is controlled by material of substrate and
electrodeposition conditions (temperature of melt, current density, electrolysis dura,
tion). Temperature arising may complicate crystallization processes by processes of alloy
forming. Structure conformity of deposits is determined by the nature and structure of
substrate.

Key words: phase overvoltage, origin of crystals carbidization, molybdenum, tung,
sten, alloy, oxide melts.
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ÅËÅÊÒÐÎÎÑÀÄÆÅÍÍß ÃÀËÜÂÀÍÎÏÎÊÐÈÂ²Â
ÊÀÐÁ²ÄÓ ÂÎËÜÔÐÀÌÓ ² ÄÈÁÎÐÈÄÓ ÖÈÐÊÎÍ²Þ

²Ç ²ÎÍÍÈÕ ÐÎÇÏËÀÂ²Â 
Досліджено фізико,хімічні та механічні властивості гальванічних покривів на основі

карбіду вольфраму і дибориду цирконію, які отримані на сталевих матеріалах елек,
тролізом іонних розплавів. Товщина покриттів — до 100 мкм. Покриття підвищують
зносостійкість сталевих зразків у 6–9 та 8–9 разів відповідно, а абразивну стійкість —
у 7–8 та 8–10 разів.

Ключові слова: електроосадження, гальванопокриви, карбід вольфраму, диборид
цирконію, іонні розплави.

Нанесення покривів на основі тугоплавких сполук металів головних підгруп IV–VI
груп з вуглецем і бором — ефективний спосіб розв’язання складних технічних про8
блем [1; 2]. Ці покриви економічно рентабельні, оскільки у низці випадків вони  спро8
щують технологію, а також дають змогу замінити дорогі та рідкісні метали менш
дефіцитними без істотної втрати роботоздатності деталей, конструкцій і агрегатів.
Зносо8 і жаротривкі покриви збільшують термін служби та підвищують надійність
деталей машин і інструментів. У [3] описано перспективність покривів карбідів і бо8
ридів металів (IV–VI) А груп як каталітично активних сполук чи носіїв таких сполук.

Одним із ефективних методів нанесення покривів на основі тугоплавких сполук 
є високотемпературний електрохімічний синтез (ВЕС) з іонних розплавів [2; 4]. Раніше
покриви карбіду молібдену наносили електролізом оксидних вольфраматно8моліб8
датно8карбонатних розплавів [5] і вивчали їх фізико8хімічні властивості на сталевих
матеріалах [6]. Карбід вольфраму (W2C) і диборид цирконію мають вищі мікротвер8
дість (30 і 31,5 гПа) і температури плавлення (3068 і 3313 K) [7], ніж карбід моліб8
дену, тому варто очікувати вищих значень фізико8механічних та експлуатаційних
характеристик виробів з покривами W2C i ZrB2 проти покритих Мо2С.

Далі розглянуто способи нанесення покривів W2C і ZrВ2 електролізом іонних
розплавів. Виходячи із закономірностей електроосадження вольфраму, цирконію,
вуглецю і бору з розплавів, а також термодинамічного аналізу напруг розкладу від8
повідних сполук, технологічних особливостей процесу, для осадження карбіду
вольфраму обрали розплав NaCl–LiF–Na2WO4–Na2CO3, а для дибориду цирконію —
NaCl–KСl–NaF–K2ZrF6–KBF4. Механізм ВЕС у цих розплавах докладно вивчено
раніше [8–10].

Матеріали та методика експерименту. Електроліз розплавів перебігав у гра8
фітових контейнерах марки МПГ87, які одночасно були анодами. Розплав готували 
з попередньо просушених реактивів NaCl, KСl і NaF марки ХЧ, а також K2ZrF6, KBF4,
Na2WO4 і Na2CO3 марки ЧДА. Електроліт очищували електролізом за катодної густини
струму 10...15 А/cм2 до суцільного осаду. Катоди — сталеві пластини розміром 1 см
на 2 см на нікелевому струмопідводі.

Осади досліджували рентгено8 і металографічно. Товщину і швидкість осадження
оцінювали гравіметрично, а також фіксували мікрометром ВТО825 та індикатором 2ІГМ
на плоскопаралельних пластинках. Мікротвердість на поперечному шліфі визначали
приладом ПМТ83 під навантаженням 0,98 Н; параметри кристалічних ґраток —
дифрактометром ДРОН84 у Сu8Kα8променях; товщину покривів — багатооборотним
індикатором 2ІГМ, а в окремих випадках — металографічно. Стаціонарні та неста8
ціонарні струмові режими задавали потенціостатом ПІ85848 із програматором ПР88.
Шліфи оцінювали на оптичних металографічних мікроскопах МІМ88М та «Епіквант».
Розподіл елементів між покривом і основою встановлювали мікрорентгеноспект8
ральним аналізом (МS846 «Саmеса»).
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Для визначення поруватості покривів, нанесених на сталеву поверхню, засто8
совували розчин гексаціаноферату (ІІІ) калію (K3[Fe(CN)6] — 10 г/л, NaCl — 20 г/л).
Тривалість випробувань 5 хв. Міцність зчеплення осадів з основою оцінювали під час
якісних експериментів. Зносотривкість досліджували на машині СМЦ82 під питомим
навантаженням 5 мПа в трансформаторній оливі. Зразки зі сталі 45 з покривами на
абразивну стійкість вивчали згідно з ДСТ 23208889 у середовищі електрокорунду
фракції 150 мкм під навантаженням 45 Н. Стійкість до загальної корозії — методом
повного занурення в агресивне середовище. Методики випробувань, літературні
посилання на них, а також фізико8хімічні властивості гальванопокривів Мо2С (для
порівняння з покривами цієї праці) наведені в [6].

Результати та їх обговорення. Вплив параметрів електролізу на склад і
структуру покривів. У [8] для розплаву NaCl–LiF (3:1 wt.%) визначено області по8
тенціалів виділення вольфраму, вуглецю і карбіду вольфраму. Вольфрам віднов8
люється з вольфрамат8іона за потенціалу на 100...150 мВ негативніше, ніж вуглець 
з карбонат8іона. Вольфрам і вуглець здатні утворювати два карбіди — WC і W2C.
Досягти кристалізації WC у вигляді суцільного осаду практично неможливо через
деякий надлишок вільного вуглецю, який пасивує фронт росту осадів під час елект8
ролізу [11; 12]. Тому для кристалізації карбіду вольфраму у вигляді суцільного осаду
необхідний детальніший контроль електросинтезу в режимі одержання W2C. Експе8
рименти при 1173 K довели, що для осадження покривів карбіду вольфраму можна
використовувати розплав, що містить 5 мас.% Na2WO4. За вмісту Na2CO3 до 0,2 мас.% на
катоді виділяються суцільні осади сплавів W–W2C, склад яких також залежить від
концентрації карбонату. За концентрації 0,2...0,5 мас.% формуються суцільні осади
W2C, за 0,5...1,0 мас.% — суцільні осади W2C–WC, а за ще більших концентрацій –
незчеплений осад W2C–WC.

Для вивчення впливу інших параметрів електролізу на властивості та структуру
покривів W2C оптимальним є розплав NaCl–LiF–5,0 мас.% Na2WO4–0,4 мас.%
Na2CO3. Суцільні осади отримано при 1073...1323 K. За нижчих температур разом 
із металом чи карбідом осаджуються оксиди вольфраму. Добре зчеплені рівномірні
безпоруваті покриви сформовано за катодної густини струму 2...15 А/дм2 і швид8
кості осадження 2...20 мкм/хв (рис. 1). 

Рис. 1 — Залежність швидкості осадження покривів 
(а) і виходу за струмом (b) на зразках сталі Ст. 3 від густини струму: 

1 — покрив Mo2C [5]; 2 — W2C; 3 — ZrВ2

Вихід покривів W2C за струмом — до 40...50%, їх товщина — до 50 μm. Незначний
вихід покриву за струмом зумовлений порушенням фронту росту осаду в результаті
його пасивації оксидом літію, який утворюється під час електродної реакції. Надалі
карбід осаджується у вигляді і покриву, і порошку із загальним виходом, близьким до
100%. Товщина покривів не перевищує 50 мкм.

Крупнокристалічну структуру покривів здрібнювали реверсним режимом елек8
тролізу (рис. 2). Відношення тривалості катодного й анодного імпульсів τ1 /τ2 зміню8
вали в межах 30...60, тривалість анодного періоду 0,5...1,5 с, густина струму 15...50
А/дм2. Так вдалося збільшити товщину карбідного покриву до 100 мкм. Оптимальні
параметри реверсного режиму: τ1 = 45 с, τ2 = 1,5 с, і1 = 8...10 А/дм2, і2 = 20...30 А/дм2.

На основі хроновольтамперометричних досліджень [9] встановлено, що для за8
безпечення стійкого розряду спільних комплексів цирконію і бору необхідно під8
тримувати в розплаві KСl–NaCl молярне співвідношення [Zr(IV) + B(III)]:[F?] > 1:4 (за
співвідношення [Zr(IV)]:[B(III)] = 1:2). При цьому ВЕС приводить до виникнення одно8
рідної фази дибориду цирконію в широкому інтервалі густин струму. Абсолютна сумарна
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концентрація Zr(IV) і B(III) в електроліті (в інтервалі 0,6...30 мас.%) не впливає на cклад
продукту і техніко8економічні показники процесу. Встановлено, що температурний поріг
початку синтезу в досліджуваному розплаві 923...943 K, інтервал оптимальних тем8
ператур для одержання покривів 1073...1173 K за катодної густини струму 5...20 А/дм2.

Рис. 2 — Залежність амплітуди шорсткості покривів на зразках сталі Ст. 3 
від тривалості електролізу: 1–3 — постійний струм і1 = 6 А/дм2;

4–6 — реверсний режим осадження; 1, 4 — покрив Mo2C [5]; 2, 5 — W2C; 3, 6 — ZrВ2

Фізико�хімічні та експлуатаційні властивості покривів. Ззовні покриви —
темно8сірі дрібнокристалічні осади зі стовпчастою структурою (рис. 3). Концентра8
ція металевих додатків за даними мікрорентгеноспектрального аналізу, включаючи
Al, Cr, Ni і Fe, становила 2.1082...5.1084 мас.%, що не впливає на структуру покривів.
Відсутність оплавлень під час різних якісних випробувань — непрямий критерій високої
міцності зчеплення. Поруватість покривів визначали, накладаючи на поверхню зразків
сталей Ст. 3 і 45 фільтрувальний папір, просочений розчином гексаціаноферату (ІІІ)
калію. Середня кількість пор на 100 см2 за оптимальних режимів нанесення покривів
звичайно 4–7, що свідчить про їх практичну безпористість.

Рис. 3 — Мікроструктура поверхні карбіду вольфраму (а) і дибориду цирконію (б),
осаджених на сталеві зразки

Мікротвердість покривів карбіду молібдену 18...19 [6], карбіду вольфраму 29...31,
дибориду цирконію 31...32 гПа. Дифузійна зона, що забезпечує адгезію покриву з
основою, підтверджена якісним і напівкількісним мікрорентгеноспектральними
аналізами шліфів поперечних перерізів на електронному зонді МS846 «Саmеса».
Покрив плавно переходить в основу, що підтверджують стереосканограми відколів
покритих зразків.

Рис. 4 — Гістограма абразивної тривкості зразків:
1 — сталь 45; 2 — гальванопокрив Mo2C [5]; 3 — W2C; 4 — ZrB2
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На зносо8 і абразивну тривкість випробовували зразки сталі 45 з різними покривами.
Контртіло — загартована сталь. У результаті нанесення карбід8молібденових покривів
зносотривкість зразків збільшилась в 5–7 разів [5], карбід8вольфрамових — у 6–9, 
а диборид8цирконієвих — у 8–11 разів. Абразивна тривкість зразків сталі 45 з покри8
вами карбіду молібдену зросла в 4–6 разів [5], карбіду вольфраму — в 7–8, дибориду
цирконію — у 8–10 разів (рис. 4).

Корозійну стійкість виробів зі сталі Ст. 3, покритих W2C і ZrВ2, перевіряли в 3%8му
розчині хлориду натрію протягом 96 год, у концентрованих НСl (38 мас.%), Н2SO4

(95,1 мас.%) і Н3РО4 (85,9 wt.%) кімнатної температури впродовж 20 год; нагрітих до
353 K і розведених до 9,5 мас.% розчинів цих самих кислот протягом 8,5 год. Швид8
кість корозії оцінювали за втратою маси. Результати корозійних випроб з відповідними
групами і балами стійкості наведені в табл. 1 і 2. Корозійна стійкість виробів зростає
в 10–3000 разів порівняно з основою, а в певних середовищах покриті зразки практично
не кородують.
Таблиця 1 — Негативний показник зміни маси (K’m) і середня швидкість корозії
(K’v) основи із сталі Ст. 3 та сталевих зразків з покривами карбіду вольфраму (K’’m, K’’v)

Таблиця 2 — Негативний показник зміни маси (K’’m) і середня швидкість корозії (K’’v)
сталевих зразків з покривами дибориду цирконію

Висновки. Для підвищення поверхневої твердості, зносо8, абразивної та коро8
зійної стійкості сталевих матеріалів можна використовувати гальванопокриви карбі8
ду вольфраму і дибориду цирконію, нанесені електролізом іонних розплавів.

Роботу частково фінансувало Міністерство науки і освіти України в межах про,
грами українсько,французького співробітництва «Дніпро».
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Корозійне
середовище

K’m K’’m K’v K’’v
K’m / K’’m Група, балів

g /(m2.h) mm/h

3% NaCl 0,58 0,66 0,047 0,056 0,65 0,750 0,045 0,054 12 16 Стійкі, 4 бали 

Розчин HCl
(9,5 mol. part.),

Т = 70880о С 
599 689 0,78 1,15 571 657 0,74 1,09 520 882

Знижена
стійкість,  

4 бали
Розчин H2SO4

(9,5 mol.part.),
Т = 70880о С

265 282 0,25 0,27 297 317 0,24 0,25 1018 1128 Стійкі, 5 балів 

Розчин H3PO4,
Т = 70880о С

530 571 0,25 0,27 542 594 0,24 0,26 1960 2290 Стійкі, 5 балів

HCl конц. 332 370 1,04 2,29 373 415 0,99 2,18 143 360
Нестійкі, 
8 балів

H2SO4 конц. 5,26 6,04 0,02 0,03 5,91 6,78 0,02 0,03 146 232 Стійкі, 5 балів

H3PO4 конц. 13 15 0,10 15 17 0,0980,15 85 150 Стійкі, 5 балів

Корозійне
середовище

K’m K’’m K’v K’’v
K’m / K’’m

Група, 
балівg /(m2.h) mm/h

3% NaCl 0,58 0,66 0,047 0,056 0,65 0,750 0,045 0,054 12 16 Стійкі, 4 бали

Розчин HCl
(9,5 mol. part.),

Т = 70880о С 
599 689 0,78 1,15 571 657 0,74 1,09 520 882

Знижена

стійкість, 

4 бали

Розчин H2SO4
(9,5 mol.part.),

Т = 70880о С 
265 282 0,25 0,27 297 317 0,24 0,25 1018 1128 Стійкі, 5 балів 

Розчин H3PO4,
Т = 70880о С

530 571 0,25 0,27 542 594 0,24 0,26 1960 2290 Стійкі, 5 балів 

HCl конц. 332 370 1,04 2,29 373 415 0,99 2,18 143 360
Нестійкі,
8 балів

H2SO4 конц. 5,26 6,04 0,02 0,03 5,91 6,78 0,02 0,03 146 232 Стійкі, 5 балів

H3PO4 конц. 13 15 0,10 15 17 0,0980,15 85 150 Стійкі, 5 балів 



Исследованы физико,химические и механические свойства гальванических по,
крытий на основе карбида вольфрама и диборида циркония, полученных на сталь,
ных материалах электролизом ионных расплавов. Толщина покрытий — до 100 мкм.
Покрытия повышают износостойкость стальных образцов в 6–9 и 8–9 раз соответc,
твенно, а абразивную стойкость — в 7–8 и 8–10 раз.

Ключевые слова: электроосаждение, гальванопокровы, карбид вольфрама,
диборида циркония, ионные расплавы.

Physico,chemical and mechanical properties of galvanic coatings based on tungsten
carbide and zirconium diboride, obtained on the steel material by electrolysis of ionic
melts, were studied. Coating thickness was up to 100 microns. Coating increases wear
resistance of steel samples 6–9 and 8–9 times, and abrasion resistance 7–8 and 8–10
times, respectively.

Key words: electrodeposition, halvanopokryvy, tungsten carbide, zirconium diboride,
ionic melts.
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УДК 547.455.6 В. М. Руденко, 
д8р технічних наук, професор

ÓÒÂÎÐÅÍÍß ÇÀÁÀÐÂËÅÍÈÕ ÐÅ×ÎÂÈÍ
Â ÀÌ²ÍÎÊÀÐÁÎÍ²ËÜÍ²É ÐÅÀÊÖ²¯

Методом ІЧ,спектроскопії досліджено структуру меланоїдинів, що утворилися 
в реакціях карбонільних сполук та D,глюкози з глутаміновою кислотою. З викорис,
танням аналітичних методів газхроматографії,масспектрометрії (GC,MS) і ІЧ,спект,
роскопії досліджено склад низькомолекулярних продуктів розкладу дигідроксіаце,
тону.

Ключові слова: амінокарбонільна реакція, модельна система, меланоїдини, ІЧ,
спектри, проміжні сполуки.

Природні сполуки і численні структурні елементи біологічних систем мають порівняно
невеликий набір таких реакційноздатних функціональних груп, як гідроксильна (ОН),
аміно (NH2), карбоксильна (СООН) і карбонільна (С = О). Серед реакцій, які можливі
між цими групами, амінокарбонільна реакція (реакція меланоїдиноутворення, реакція
Майяра, сахарамінна реакція, реакція побуріння) розглядається як фундаментальна
у величезному різноманітті природних явищ, більшість з яких відіграють важливу
роль у біологічних і виробничих процесах. Природа створила винятково реакційну
систему, в якій сахари і амінокислоти або інші нітрогеновмісні сполуки дуже легко,
без участі біокаталізаторів, зазнають глибоких перетворень, що приводять до зміни
забарвлення, аромату, розчинності та зміни багатьох інших властивостей
природних сполук.

Амінокарбонільна реакція є серцем харчової хімії, оскільки саме ця реакція визначає
кінцевий результат термічно оброблених продуктів: їх смак, колір, аромат. Проте
амінокарбонільна реакція не завжди дає бажані наслідки, іноді вона призводить до
забарвлення там, де його не має бути, під час реакції можуть втрачатися поживні ре8
човини харчових продуктів внаслідок зв’язування незамінних амінокислот, наприк8
лад, лізину, кількість якого в деяких продуктах обмежена, або участі в реакції замість
сахару аскорбінової кислоти і зв’язування таких металів, як мідь Cu і залізо Fe. В реакції
також можливе утворення потенційно токсичних речовин, зниження розчинності,
зміни текстури дегідратованих продуктів.

Перше повідомлення про реакцію сахарів з амінокислотами було зроблено Луіс8
Камілем Майяром (1912), який на рівні науки свого часу виконав величезну експери8
ментальну й аналітичну роботу і отримав видатні результати, що дало йому право
назвати відкриту ним реакцію «своєю реакцією», і ніхто ніколи не ставив це під сумнів.

Дж. Годж першим, на підставі аналізу величезного фактичного матеріалу і ре8
зультатів власних досліджень, запропонував схему для початкових стадій реакції
Майяра [1] і пов’язав в єдину послідовність можливі типи реакцій, що мають місце 
в процесі побуріння і де кожний окремий тип реакції є часткою загального механізму
сахарамінної реакції (рис. 1).

Реакції, що відбуваються в процесі сахарамінного побуріння, можна об’єднати 
у три послідовні стадії.

Перша стадія починається з сахарамінної конденсації, продуктами якої є N8гліко8
зиламіни. Останні надалі зазнають перегрупування Амадорі з утворенням енольних
сполук.

На другій стадії має місце реакція дегідратації енольних сполук з утворенням
проміжних продуктів з карбонільною групою (фурфурол, оксиметилфурфурол, піро8
виноградна кислота та її альдегід, ацетоїн, діацетил та ін.). Водночас відбувається
утворення складніших за будовою сполук — редуктонів, дегідроредуктонів і має
місце окиснювальне розщеплення α8амінокислот за Штрекером з виділенням діок8
сиду карбону і утворенням альдегідів.

Основними реакціями третьої, кінцевої стадії побуріння вважають альдольну кон8
денсацію і альдегідамінну полімеризацію, які призводять до утворення нітрогено8
вмісних гетероциклічних основ та забарвлених полімерів.
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Рис.1 — Основні шляхи перетворень в реакції Майяра за схемою Дж. Годжа
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Реакція Майяра повною мірою контролюється зовнішніми параметрами (рН се8
редовища, температура тощо) і внутрішніми чинниками (хімічна будова реагуючих
речовин, їх концентрація та співвідношення), і саме від них залежать швидкість і гли8
бина перебігу амінокарбонільної реакції.

Дослідження амінокарбонільної реакції полягає в тому, щоб визначити, який із
можливих напрямів перетворень домінує в кожному конкретному процесі, за певних
умов або в даному харчовому продуктові. Тоді в процесах, де реакція Майяра забез8
печує необхідний аромат і забарвлення, можна повною мірою використовувати ті її
складові, що за це відповідають. А в процесах, де амінокарбонільна реакція неба8
жана — звести до мінімуму або блокувати ті її стадії, які дають негативні наслідки.

Через складність хімічних перетворень реакції Майяра вивчення і встановлення
закономірностей її перебігу обмежувалось використовуванням модельних систем.
Модельне вивчення реакції — один із найзручніших методів спостереження при8
родних систем, оскільки дає змогу досліджувати окремі процеси перетворень ізо8
льовано від багатьох інших, які завжди мають місце в реальних умовах реакції.

Метою роботи є встановлення закономірностей перебігу реакції побуріння, яка
призводить до утворення забарвлених речовин, для чого передбачалося оцінити роль
реагентів амінокарбонільної реакції, їхньої природи і будови в утворенні основних
проміжних сполук і забарвлених речовин.

Об’єктами дослідження реакцій перетворень сахарів були вибрані модельні сис8
теми, що складалися з карбоніловмісної сполуки (ацетальдегід, гліцеральдегід, ди8
гідроксіацетон), D8глюкози і глютамінової кислоти. Такий вибір об’єктів досліджень
ґрунтувався на можливості: (1) обмежити, до певної міри, коло складових реакцій цього
надзвичайно складного процесу перетворень; (2) окреслити його реальні шляхи, ос8
кільки С82 і С83 продукти фрагментації сахарів були визначені як інтермедіати в реакції
побуріння [2; 3; 4].

Для дослідження структури забарвлених речовин і встановлення закономірностей
перебігу основних стадій реакції були використані методи GC8MS8спектрометрії і ІЧ8
спектроскопії.

0,1 моль карбоніловмісної сполуки і 0,1 моль глутамінової кислоти розчиняли у воді
до загального об’єму 100 мл, розчин доводили до рН 8,0 (розчином NaOH) і нагрі8
вали на киплячій водяній бані (95

о
C) протягом 7 год. Для порівняння таким самим

чином готували аналогічний розчин реакційної системи D8глюкоза/глутамінова кислота.
Забарвлені речовини  виділяли з розчинів і очищали за загальною методикою [5].

ІЧ8Спектри виділених меланоїдинів (рис. 2) подібні у високочастотній області:
максимум в області v3400–3300 см81 відповідає валентним коливанням як гідро8
ксильних, так і аміногруп [6], що беруть участь в утворенні міжмолекулярного водне8
вого зв’язку.

Екстремум при v3000 см81 зумовлений валентними коливаннями метильних і метиле8
нових груп. Інтенсивна смуга поглинання в області  1590 см81 характеризує коливання
подвійних зв’язків С = С, різних типів С = О і NH3

+8груп в цвітер8іонах (карбоксильні і амі8
ногрупи меланоїдинів здатні утворювати внутрішні солі — цвітер8іони). Смуга поглинання
v1420–1450 см81 зумовлена взаємодією метиленових груп із сусідніми групами [7].

Отже, дані ІЧ8спектроскопії свідчать про схожість перетворень тріоз і D8глюкози (а це
може бути, якщо припустити деальдолізацію останньої) і певні відмінності від перетво8
рень ацетальдегіду, які можна пояснити і передбачити, враховуючи структури досліджу8
ваних карбонілвмісних сполук.

Розчин дигідроксіацетону (0,5 моль/л, рН 8,5) нагрівали на киплячій водяній бані (t 95
о

С)
протягом однієї години, потім охолоджували і концентрували до невеликого об’єму. Проба
була посаджена на колонку (0,7х68 см), заповнену Sephadex G815 і елюіровалася дисти8
льованою водою. Відбір кожної фракції контролювався поглинанням при λ 420 нм.

Хроматографія виявила три піки (рис. 3), головні фракції яких були охарактеризовані
газхроматографією8масспектрометрією (GC8MS).

Фракція I піку (з найбільшою молекулярною масою) відповідала приблизно розміру
тетрасахариду (m/z 708), фракція II піку — розміру дисахариду (m/z 353) і фракція III піку
була з найменшою молекулярною масою (m/z 132, 146).

ІЧ8спектри всіх фракцій показали наявність гідроксильних груп, міжмолекулярно спо8
лучених водневими зв’язками (v3350 см81), подвійного зв’язку, можливо фрагменти 
С = С, С = О (1650 см81), зв’язку С 8 О (v1070 см81). Фракції II i III виявили інтенсивніше
поглинання в області подвійних зв’язків і при v1750 см81 (карбонільні С = О, естерні групи
– СО – О – ).
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Рис. 2 — ІЧ)Спектри забарвлених речовин, виділених з реакційних систем
карбонілвмісної сполуки (гліцеринового альдегіду — 1, глюкози — 2, 

оцтового альдегіду — 3, дигідроксіацетону — 4) 
з глутаміновою кислотою (0,1 моль/л кожної сполуки, Н2О, 95о С, 7 год, рН 8,0)

Рис. 3 — Хроматографічне розділення на Sephadex G)15 забарвлених речовин (λ420 нм),
виділених з дигідроксіацетону (0,5 моль/л, Н2О, 95о С, 1 год, рН 8,5) 

Усі три фракції мали схожі УФ8спектри поглинання різної інтенсивності з максиму8
мами поглинання в області λ2608280 нм (рис. 4).
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Рис. 4 — УФ)спектри поглинання забарвлених речовин 
(фракція I піку — а , фракція II піку — б , фракція  III піку — с), 

виділених з дигідроксіацетону (0,5 моль/л, Н2О, 95о С, 1 год, рН 8,5) 

Збільшення молекулярної маси проміжних сполук у перетворенні дигідроксіацетону,
що спостерігається в умовах проведеного експерименту, припускає альдольну конден8
сацію. Хоча точно невідомо, за яким механізмом йде конденсація, проте дані МS8спек8
трометрії і ІЧ8спектроскопії дають інформацію про можливу структуру, яку можна
запропонувати для відповідних проміжних сполук, враховуючи, що мономерним
фрагментом в побудованому ланцюгу має бути скелет дигідроксіацетону:

Отримані експериментальні дані дають змогу зробити припущення про каталітичну
дію амінокомпоненти на ранніх стадіях реакції Майяра і ще раз свідчать про те, що процес
побуріння в лужних середовищах проходить в основному через деальдолізацію (фраг8
ментацію) сахарів з подальшою альдозацію, а аміносполуки на цьому етапі є активними
каталізаторами таких реакцій. Отже, сахари є основними реагентами початкових стадій
реакції Майяра, і їх перетворення починаються вже з реакції мутаротації в водних розчи8
нах, на яку можуть впливати параметри реакції Майяра.

Методом ИК,спектроскопии исследовано структуру меланоидинов, которые образова,
лись в реакциях карбонильных соединений и D,глюкозы с глутаминовой кислотой. С ис,
пользованием аналитических методов газхроматографии,масспектрометрии (GC,MS)
и ИК,спектроскопии исследован состав низкомолекулярных продуктов разложения ди,
гидроксиацетона.

Ключевые слова: аминокарбонильная реакция, модельная система, меланоидины,
ИК,спектры, промежуточные соединения.
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By IR8spectroscopy study there is investigated the structure of melanoidins, which are
formed in the reaction both of carbonyl compounds and D8glucose with glutamic acid.
The low8molecular intermediates in decomposition of dihydroxyacetone has been studied
both by gaschromatography mass8spectrometery (GC8MS) and IR8spectroscopy meth8
ods.

Key words: aminocarbonyl reaction, model system, melanoidins, IR8spectra, intermedi8
ates.
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В. В. Малишев,

д8р технічних наук, професор

ÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌ²×ÍÅ ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ÂÇÀªÌÎÄ²¯
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ²Â ÂÎËÜÔÐÀÌÀÒÍÈÕ ÐÎÇÏËÀÂ²Â

Здійснено термодинамічне обґрунтування взаємодії компонентів вольфрамат,
них розплавів і матеріалів електродів.

Ключові слова: термодинаміка, взаємодія, вольфрам, розплав, електрод.

В електрохімії водних розчинів відомо про вплив кислотності розчинів, що зумовлена
концентрацією водневих іонів, на електрохімічну кінетику. Аналогічні хімічні рівноваги
спостерігаються й в іонних розплавах:

основа ↔ кислота + Rn8,
де Rn8 — іони F8, Cl8, O28 і їм подібні. При цьому кислотність кисневмісного іонного роз8
плаву визначається концентрацією іонів O28 або значенням її логарифмічного показника
рО = –lg[O28]. Вплив кислотно8основних рівноваг на електрохімічну кінетику в галогенідно8
оксидних розплавах вивчений в [1; 2]. Відмічається, що кислотно8основні реакції за
участю оксіаніонів супроводжуються утворенням кисневих іонів, і відповідні електродні
процеси відбуваються за схемою автоінгібування. Катодне відновлення оксіаніонів здійс8
нюється до металу в кислих електролітах у присутності акцепторів кисневих іонів. Зміна
іонного складу оксидних розплавів на основі вольфраматів і молібдатів лужних і лужно8
земельних металів впливає як на електродні процеси та рівноваги, так і на склад катодних
продуктів [3–6].

Методика експерименту. Ймовірність перебігу можливих реакцій взаємодії між
металами VI8B групи, їх оксидами, карбідами, вольфраматами та кисневмісними
сполуками бору, вуглецю, фосфору й сірки була оцінена в широкому температурному
інтервалі на підставі виконаних розрахунків зміни стандартної енергії Гіббса (ΔGт). Для
обчислення ΔGт нами були використані літературні значення термодинамічних величин
розглянутих сполук [7–9]. У разі відсутності відомостей про температурні залежності
теплоємності використовували метод розрахунку [10] і довідкові дані [9].

Як електроліт для платино8кисневого електрода порівняння у вольфраматних розпла8
вах нами був обраний розплав Na2WO4 — 0,2 мол.% WO3. Методика вимірювання рівно8
важних потенціалів платино8кисневих електродів докладно описана в [4; 5].

Для ідентифікації сполук у розплавах застосовували методи ІЧ8спектроскопії й рент8
генофазового аналізу охолоджених зразків. ІЧ8спектри одержували на спектрофотометрі
SPECORD 75 IR, рентгенограми — на рентгенівському дифрактометрі ДРОН84.0. При
проведенні ІЧ8спектроскопії керувалися її основами й методикою проведення, пред8
ставленою в [10].

Результати й обговорення.
1. Термодинамічна оцінка ймовірності взаємодії різних сполук з вольфраматними

розплавами. У літературі є небагато відомостей про хімічні взаємодії вольфраматних
розплавів із різними кисневмісними сполуками. Нами було проведено термодинамічні
розрахунки можливих реакцій взаємодії різних сполук з вольфраматом натрію. У табл. 1
наведено реакції в основному зі значеннями ΔGт<0. Видно, що із групи боровмісних кис8
невих сполук із вольфраматним розплавом ймовірно не повинен взаємодіяти метаборат
натрію (NaBO2). При взаємодії вольфраматного розплаву з оксидом бору (III) реакція
переважно відбуватиметься за напрямком (1). Із групи фосфоровмісних кисневих сполук
з вольфраматним розплавом не повинен взаємодіяти фосфат натрію Na3PO4. При взає8
модії оксиду фосфору (V) із вольфраматним розплавом реакція ймовірно відбуватиметь8
ся за напрямком (7), метафосфату натрію NaPO3 — за напрямком (8). Із групи сірковмісних
кисневих сполук з вольфраматним розплавом ймовірно не повинен взаємодіяти сульфат
натрію. Реакції взаємодії карбонатів літію й натрію, диоксиду вуглецю з вольфраматними
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розплавами мають ΔGт>>0. Оксиди хрому (VI), молібдену (VI), вольфраму (VI) будуть
взаємодіяти із цими розплавами з утворенням димерних сполук.

Хоча виконані термодинамічні розрахунки лише припускають можливість перебігу ре8
акцій для вольфраматних розплавів, вони, однак, можуть бути досить корисні при пояс8
ненні моделі іонного складу розплаву. Відповідно до розрахунків найбільш енергетично
вигідними здебільшого є реакції з утворенням дивольфраматних сполук.

2. Підтвердження можливості керування кислотно,основними властивостями 
у вольфраматному розплаві потенціометричним методом, рентгенофазовим аналізом 
і ІЧ,спектроскопією охолоджених зразків. Для пояснення експериментальних залежнос8
тей поведінки вольфраматних розплавів у рівноважних і нерівноважних умовах можна
запропонувати наступну модель іонного складу цих розплавів. Будемо розглядати кисне8
вмісні сполуки як спряжені кислоти8основи. Припустимо, що в розплаві Na2WO4 пере8
важно перебувають існуючі в рівновазі між собою іони Na+, WO4

28, W2O7
28, O28 і їх можна

розглядати як розплавлені полівольфраматні електроліти складу 2Na+ + WnО2n+1
28 , де n>1.

Пояснення зсувів міжіонних рівноваг у цих розплавах можливе за допомогою «квазіхі8
мічного» підходу [3].

При додаванні у вольфраматний розплав кисневмісних сполук бору, фосфору, сірки,
вуглецю, хрому, молібдену й вольфраму можливий перебіг відповідних реакцій (див.
табл. 1): для B2O3 — (1) і (2), Na2B4O7 — (3), P2O5 — (5) і (7), NaPO3 — (8) і (9), Na4P2O7 — (10),
Na2S2O7 — (13), CrО3 — (18) і (19), MoО3 — (20) і (21), WO3 — (22). Оскільки карбонат8іон 
є основою (СО3

28 ↔ СО2 + О28), карбонати натрію і літію, ймовірно, не взаємодіятимуть 
з вольфраматним розплавом. Для вивчення зміни активності йонів кисню в цьому роз8
плаві можна використовувати електрохімічні комірки з кисневими електродами:

Pt,O2|( 1–n)Na2WO4 – A(Д)O28|β–Al2O3|0.8Na2WO4–0,2WO3|O2,Pt ,                   (1)
де A(Д)O28 — акцептор (донор) кисневих іонів. При цьому один з електродів напівзануре8
ний у розплав незмінного складу з відомою активністю кисневих іонів. Беручи до уваги,
що дослідження проводилися на повітрі при постійному парціальному тиску кисню над
розплавом (P(O2) = 21,3 кПа) і величина дифузійного потенціалу між досліджуваним роз8
плавом і розплавом електрода порівняння мізерно мала й відповідно до розрахунків не
перевищує 3.1083 В (тому що в процесі перенесення струму основну роль відіграють каті8
они лужного металу); потенціал кисневого електрода практично визначається відношен8
ням активностей іонів кисню в досліджуваному розплаві й розплаві електрода порівняння.
При невеликих концентраціях акцепторів кисневих іонів вольфраматний розплав
складається в основному з іонів Na+, WO4

28, W2O7
28 і O28. При високих концентраціях

акцептора необхідно також враховувати наявність іонів W3O10
28, W4O13

28 та інших склад8
ніших угруповань [3].

Із залежностей рівноважних потенціалів кисневого електрода від концентрацій кисне8
вмісних сполук (рис. 1) випливає, що його значення зміщується в позитивну область при
введенні у вольфраматний розплав таких добавок, як B2O3, Na2B4O7, P2O5, NaPO3, Na4P2O7,
Na2S2O7, і в негативну — при додаванні NaBO2, Na3PO4, Na2SO4, Na2CO3, Li2CO3. Таким
чином, перша група сполук виступає в ролі акцепторів кисневих іонів, а друга — донорів.
Подібний хід залежностей можна пояснити, розглядаючи кисневмісні сполуки як
спряжені кислоти8основи. У вольфраматному розплаві існує рівновага:

2WO4
28 ↔ W2O7

28 + O28 з константою рівноваги K, яка дорівнює

(2)

Розглянемо систему Na2WO4–B2O3 (див. табл. 1). Згідно з вольтамперометричними
дослідженнями, число грам8іонів n(W2O7

28) дорівнює числу доданих молів n(B2O3), оскільки
величина струму хвилі електровідновлення прямо пропорційна концентрації B2O3. 
З рівняння іонного балансу за вольфрамом одержуємо кінцеві рівняння залежності по8
тенціалу кисневого електрода від концентрації оксиду бору:

(3)
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(4)

Рис.1 — Залежність рівноважних потенціалів платино)кисневого електрода

від концентрації B2O3 (1), Na2B4O7 (2), NaBO2 (3), P2O5 (4), NaPO3 (5), Na4P2O7 (6), Na3PO4 (7), 
Na2S2O7 (8), Na2CO3 (9), Li2CO3 (10) у розплаві вольфрамату натрію (Т — 1173 К)

Згідно з (3) і (4) передлогарифмічні коефіцієнти цих залежностей при 1173 К по8
винні становити 0.116 і 0.035 В відповідно. Із експериментальних даних слідує, що 
в досліджуваному діапазоні концентрацій оксиду бору передлогарифмічний коефіцієнт
залежності (3) становить 0.111 – 0.120 В, а хід залежності (4) нелінійний (рис. 2).
Отже, можна зробити висновок, що в цій області концентрацій оксиду бору відбува8
ється реакція (2) (табл. 1). Термодинамічні розрахунки підтверджують ці висновки,
що свідчить про правильно обрану іонну модель розплаву.

Значення константи К визначали спільним розв’язанням рівняння (3), взятого для
двох значень потенціалу кисневого електрода у вольфраматі натрію й у розплаві
Na2WO4 — 1 мол.% B2O3: К = 109,6, n = 1084,8, Е*

О
2–

/О2 = –1,060 В. Отримані значення
збігаються з літературними даними [3; 4].

Аналогічні експерименти й розрахунки для акцепторів кисневих іонів Na2B4O7,
P2O5, NaPO3, Na4P2O7, Na2S2O7 показують, що в досліджуваному діапазоні концентра8
цій можливі реакції (4), (7), (8), (10), (13) (табл. 1) з утворенням дивольфрамат8іонів
у розплаві. При додаванні у розплав вольфрамату натрію оксидів CrО3, MoО3 або
WO3, відповідно до реакцій (18), (21) і (22), також можливе утворення дихромат8,
димолібдат8 і дивольфрамат8іонів. Це ще раз підтверджує правильність обраної
моделі іонного складу розплаву.
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Таблиця 1 — Температурна залежність стандартної вільної енергії ΔΔG
о

Т реакцій
взаємодії вольфрамату натрію з кисневмісними сполуками елементів IV)VI груп

Рис. 2 — Залежність потенціалів платино)кисневого електрода 
від концентрації  B2O3 (1а) та Na2B4O7 (1б) і її аналіз у логарифмічних координатах
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№
 1

, 
2

0
1

1

№ 
з/п

Реакції
ΔGо

Т, кДж

298 К 900 К 1000 К 1100 К 1200 К

1
2
3
4

2Na2WO4 + B2O3 = 2NaBO2 + Na2W2O7
2Na2WO4 + 2B2O3 = Na2B4O7 + Na2W2O7
2Na2WO4 + Na2B4O7 = 4NaBO2 + Na2W2O7
2Na2WO4 +4NaBO2 = Na2B4O7 + Na2W2O7 + 2Na2O

848.62
833.39
840.71
811.17

875.86
834.81
843.97
79.63

892.72
841.71
851.17
94.72

8102.80
853.68
854.98
117.99

8112.67
856.53
858.83
132.46

5
6
7
8
9

10
11
12

4Na2WO4 + P4O10 = 4NaPO3 + 2Na2W2O7
8Na2WO4 + P4O10 = 2Na4P2O7 + 4Na2W2O7
12Na2WO4 + P4O10 = 4Na3PO4 + 6Na2W2O7
2Na2WO4 +2NaPO3 = Na4P2O7 + Na2W2O7
2Na2WO4 +NaPO3 = Na3PO4 + Na2W2O7
2Na2WO4 + Na4P2O7 = 2Na3PO4 + Na2W2O7
2Na2WO4 +Na3PO4 = NaPO3 + Na2W2O7 + 2Na2O
2Na2WO4 +2Na3PO4 = Na4P2O7 + Na2W2O7 + 2Na2O

8556.64
8649.36
8874.01
846.32
816.56
813.14
567.48
543.33

8413.46
8527.43
8769.35
856.94
826.19
84.56

510.57
547.48

8394.80
8487.90
8708.02
846.53
815.52
815.44
522.75
559.11

8375.76
8427.56
8647.35
836.32
85.10

826.07
528.98
569.97

8372.88
8442.25
8636.76
834.64
83.18

828.24
529.36
578.98

13
14

2Na2WO4 + Na2S2O7 = 2Na2SO4 + Na2W2O7
2Na2WO4 +2Na2SO4 = Na2S2O7 + Na2W2O7 + 2Na2O

826.27
32.09

829.41
49.54

830.58
71.57

852.13
97.03

855.81
110.00

15
16
17

2Na2WO4 +Na2CO3 = CO2 + Na2W2O7 + 2Na2O
2Na2WO4 +Li2CO3 = CO2 + Li2W2O7 + 2Na2O
2Na2WO4 +CO2 = Na2W2O7 + Na2CO3

513.59
537.94
811.17

516.72
450.62
70.62

528.15
448.86
94.68

538.52
446.28
117.95

547.56
443.34
131.21

18
19
20
21
22

2Na2WO4 + 2CrO3 = Na2Cr2O7 + Na2W2O7
2Na2WO4 + CrO3 = Na2CrO4 + Na2W2O7
Na2WO4 + MoO3 =Na2MoO4+ Na2W2O7
2Na2WO4+ 2MoO3 = Na2Mo2O7+ Na2W2O7
Na2WO4 + WO3 = Na2W2O7

8146.48
887.28
844.35
879.91
823.26

–
–

853.51
894.77
832.30

–
–

847.49
883.68
827.03

–
–

843.60
870.12
823.93

–
–

837.74
857.32
822.68



Для ідентифікації сполук тугоплавких металів у розплавах вольфрамату натрію,
що містять різні донори й акцептори кисневих іонів, порівнювали ІЧ8спектри і рент8
генограми їх охолоджених зразків зі спектрами й рентгенограмами чистих речовин.
В якості останніх використовували сплави хімічних реактивів хроматів, молібдатів і
вольфраматів. Сплави дихроматів, димолібдатів і дивольфраматів одержували
спіканням хроматів, молібдатів і вольфраматів з відповідними оксидами металів (VI).
У результаті підтверджено можливість утворення димерних часток при додаванні до
розплаву вольфрамату натрію акцепторів кисневих іонів.

Висновки.
1. На підставі проведених термодинамічних розрахунків оцінено ймовірність перебігу

можливих реакцій взаємодії між металами VI8B групи, їх оксидами, карбідами,
вольфраматом натрію й кисневмісними сполуками бору, вуглецю, фосфору й сірки.

2. Електрохімічними й структурними методами отримано експериментальне під8
твердження можливості регулювання кислотно8основних властивостей вольфра8
матного розплаву цими сполуками.

Проведено термодинамическое обоснование взаимодействия компонентов
вольфраматных расплавов и материалов электродов.

Ключевые слова: термодинамика, взаимодействие, вольфрам, расплав,
электрод.

A thermodynamic study of components tungstate melts and electrode materials inter,
action was realized.

Key words: thermodynamics, interaction, tungsten, melt, electrode.
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ÐÎÇÄ²Ë V

ÑÓ×ÀÑÍ² ÐÀÄ²ÎÅËÅÊÒÐÎÍÍ² ÏÐÈËÀÄÈ

УДК 621.3.01:621.375 В. Д. Сташук,
кандидат технічних наук, доцент 

ÒÅÎÐ²ß ² ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÅ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß 
ÇÂÎÐÎÒÍÈÕ ÇÂ’ßÇÊ²Â Ó ÐÀÄ²ÎÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÕ ÊÎËÀÕ
У статті проведено теоретичний аналіз і дослідження на комп’ютерних моделях, 

в результаті чого визначено, до яких висновків в теорії зворотних зв’язків у радіоелек,
тронних колах приводить урахування прямої передачі сигналу по каналу зворотного
зв’язку (двобічності каналу зворотної передачі).

Ключові слова: теорія зворотних зв’язків, радіоелектронні кола, комп’ютерні
моделі.

Застосування класичної теорії зворотного зв’язку до радіоелектронних кіл може
призводити до помилок з певних [5; 6] причин. По8перше, в радіоелектронних колах
вхід і вихід каналу зі зворотним зв’язком характеризуються не однією фізичною ве8
личиною, а двома: струмом і напругою. По8друге, канали прямої і зворотної передачі не
завжди є однобічними (однонапрямленими). Так, у радіотехнічній літературі [3; 4]
можна зустріти застосування такої формули:

(1)

де k, β — передачі прямого та зворотного каналів, — передача системи зі зворотним
зв’язком, отриманої за умови, що прямий і зворотний канали (рис. 1) є лінійними,
однобічними та неінерційними, а саме, якщо y = kx, x = q + x3, x3 = y. У радіоелек8
тронних колах вхідні q, x, x3, та вихідна y величини є струмами та напругами. Відпо8
відно розрізняють такі види зворотного зв’язку (ЗЗ) [1]. Якщо q, x, x3 є напругами, ЗЗ
називають послідовним, а якщо струмами — паралельним. Якщо y є напругою чи
струмом, відповідний ЗЗ називають зв’язком за напругою чи за струмом.

Метою цієї роботи є теоретичний аналіз і дослідження на комп’ютерних моделях
з тим, щоб визначити, до яких висновків у теорії зворотних зв’язків в радіоелектрон8
них колах приводить урахування вищезгаданих особливостей.

Теоретичний аналіз. Розглянемо систему, охоплену ЗЗ з однобічними каналами
прямої і зворотної передач, робота якої на вході і виході визначається двома вели8
чинами і яку можна описати системою рівнянь

(2)

де μ, β — коефіцієнти передачі прямого і зворотного каналів, wâõ, wí — вхідний імітанс
(опір чи провідність) і імітанс навантаження. З (2) можна одержати такі функції:
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(3)  

де vâõ =1/wâõ. Верхній індекс «зз» позначає функцію кола при наявності ЗЗ, а без
цього індексу — функцію при відсутності ЗЗ, тобто при β = 0. Перемінні xâõ, xã, xî ñ, є
струмами при паралельному ЗЗ на вході чи напругами при послідовному ЗЗ на
вході; xâèõ — напруга чи струм при ЗЗ за напругою чи за струмом на виході.
Замінюючи в (2) і (3) x і y на струми і напруги (табл. 1), одержимо усі види ЗЗ
відповідно до прийнятої класифікації і відповідні їм вирази функцій кола, що
наведені в табл. 2.
Таблиця 1

Як бачимо, кожен вид ЗЗ впливає на дві з чотирьох передавальних СФ, причому
різні види ЗЗ впливають на різні передавальні СФ. Саме цю обставину можна вико8
ристовувати при визначенні, до якого виду належить ЗЗ у радіоелектронному колі,
при наявності як однобічного каналу зворотної передачі, так і двобічного. Відмітимо
також, що передавальні функції каналів прямої і зворотної передачі μ і β при різних
видах ЗЗ мають смисл коефіцієнтів передачі напруги чи струму, передавального опору
чи передавальної провідності (табл. 1).
Таблиця 2
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Змінні 
і параметри

Вид зворотних зв’язків

Послідовний 
за напругою

Послідовний 
за струмом

Паралельний 
за напругою

Паралельний 
за струмом

1 2 3 4 5

xã uã uã iã iã

xâõ uâõ uâõ iâõ iâõ

yâõ iâõ iâõ uâõ uâõ

xã uâèõ iâèõ uâèõ iâèõ

yâõ iâèõ uâèõ iâèõ uâèõ

xã uçç uçç içç içç

μ âèõ âõU u uμ = âèõ âõY i uμ = âèõ âõZ u iμ =  
âõâèõ iii =μ

β çç âèõU u uβ = çç âèõZ u iβ =
çç âèõY i uβ =  

âè õçç iii =β
Wâõ âõ âõ âõY i u= âõ âõ âõY i u=  

âõâõâõ iuZ =  
âõâõâõ iuZ =

Wí í âèõ âèõY i u= í âèõ âèõZ u i=  
âè õâèõí uiY = í âèõ âèõ

Z u i=

Схемні функції
Вид зворотних зв’язків

Послідовний 
за струмом

Послідовний 
за напругою

Паралельний 
за напругою

Паралельний 
за струмом 

çç
âõZ ( )âõ 1 U UZ β μ−  ( )YZZ μβ−1âõ ( )âõ 1 Y ZZ β μ− ( )âõ 1 i iZ β μ−

çç
UK ( )1U U Uμ β μ−  ( )YZY Z μβ−μ 1í âõZ Zμ í âõi Z Yμ

çç
iK í âõU Y Zμ íY Zμ ( )í 1Z Y ZYμ β μ−  ( )iii μβ−μ 1

çç
ï åðZ âõU Zμ í âõY Z Zμ ( )1Z Y Zμ β μ− ( )í 1i i iZμ β μ−

î ñ
ï åðY ( )í 1U U UYμ β μ− ( )1Y Z Yμ β μ− í âõZY Yμ âõiYμ



Рис. 2

Розглянемо приклади. На рис. 2 зображено схеми для змінних складових струмів
і напруг різних підсилювальних ступенів. Проаналізуємо їх з метою визначення наявності
і виду зворотних зв’язків у них. Для схеми (рис. 2, а) знаходимо вхідну і передавальні
функції (тут і далі при виведенні виразів для схемних функцій нехтуємо малою
провідністю h22e і вважаємо h21e+1 ≈ h21e):

(4)

Беручи в (4)
одержимо 

(5)

що відповідає послідовному ЗЗ за струмом. Повний збіг СФ (5) з формулами табл.
2 пояснюється тим, що в схемі, зображеній на рис. 2, а, канал прямої і канал зворот8
ної передачі є однобічними. Справді, вихідна перемінна      

залежить тільки від вхідної uâõ, а перемінна зворотного
зв’язку uçç=R1iâèõ — тільки від iâèõ.

У схемі, зображеній на рис. 2, б, маємо:

(6)

Як бачимо, функції (6) не зводяться до формул табл. 2, тому що канал зворотної пе8
редачі через опір R1 є двобічним. Вирази для KU

33 в (6) можна перетворити до вигляду

де Rí = R1R2 / (R1 + R2), так що вихідна напруга

(7)

складається з напруги uâèõ1, що надходить по однобічному каналу прямої передачі, 
і напруги uâèõ2, переданої із входу на вихід через подільник R1, R2, утворений дво8
бічним каналом зворотної передачі. Однак, якщо брати R1 >> h11e і R1 >> R2, формули
(6) можна звести до вигляду:
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(8)

Функції (8)
відповідають формулам табл. 2 для паралельного за напругою ЗЗ, якщо прийняти

. Відмітимо, що умова R1 >> R2 рівносильна
нехтуванню доданком uâèõ2 у (7), тобто напругою, що надходить на вихід через
двобічний канал зворотної передачі, порівняно з напругою, переданою через канал
прямої передачі. А умова R1 >> h11e означає, що перемінна зворотного зв’язку içç за8
лежить головним чином від uâèõ. Отже, ЗЗ у схемі, зображеній на рис. 2, б, можна
лише умовно віднести до паралельного за напругою негативного ЗЗ за умови R1 >> R2

і R1 >> h11e.
Функції схеми (рис. 2, в) мають вигляд:

(9)

і також не зводяться до формул табл. 2, які відповідали б якому8небудь виду ЗЗ. Це
пояснюється тим, що в схемі, зображеній на рис. 2, в, наявні два канали зворотної
передачі, утворені відповідно опорами R1 і R2, причому другий з них є двобічним.
Справді, вимкнувши ЗЗ через R2, прийнявши в (9)
одержимо:

(10)

Функції (10) відповідають формулам табл. 2 для послідовного ЗЗ за струмом при
, як і в схемі на рис. 2, а. Якщо ж в (9)

взяти R1 = 0, одержимо:

(11)

За умови R1 >> R2, R2 >> h11e вирази (11) зводяться до вигляду
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(12) 

Покладаючи в (12) 

одержимо формули табл. 2 для паралельного негативного ЗЗ за напругою. Смисл
умов R2 >> R3, R2 >> h11e такий самий, що й для схеми на рис. 2, б. Таким чином, у схемі
на рис. 2, в діють два негативні ЗЗ: послідовний за струмом і паралельний за напругою.

Викладене вище дозволяє зробити наступні висновки:
– положення класичної теорії зворотного зв’язку не можна беззастережно засто8

совувати до електронних кіл, що мають двобічні канали зворотної передачі і ре8
жим яких визначається двома змінними на вході та виході: струмом і напругою;

– при визначенні виду ЗЗ в електронних колах потрібно аналізувати їх вплив на
всі функції кола, вхідні і передавальні, характеризуючи режим на вході і виході
як напругами, так і струмами;

– необхідно визначати умови, коли можна знехтувати прямим проходженням
сигналу через канал зворотної передачі;

– у різних видах ЗЗ канали прямої і зворотної передачі потрібно характеризувати
відповідними передавальними функціями;

– знак ЗЗ визначається знаками тільки тих передавальних функцій, що характе8
ризують канали прямої і зворотної передачі при даному виді ЗЗ.

Комп’ютерне моделювання. Метою комп’ютерного моделювання було дослід8
ження на комп’ютерних моделях кіл зі зворотними зв’язками і порівняння його ре8
зультатів з висновками теоретичного аналізу. Моделювання проводилось за допо8
могою програми Electronics Workbench [2].

Рис. 3

Досліджувався вплив зворотного зв’язку на схемні функції в підсилювачі на тран8
зисторі, ввімкненому за схемою зі спільним емітером (рис. 3), яка моделює схему,
зображену на рис. 2, а. Для цього вимірювалися змінні складові вхідних і вихідних
струмів і напруг амперметрами А1 і А2 і вольтметрами V1 і V2 відповідно. Вимірю8
вання виконані при дії зворотного зв’язку і без нього. За результатами вимірювань
розраховувались схемні функції. Зворотний зв’язок блокувався шунтуванням опору
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в колі емітера R4 ємністю С2 за допомогою перемикача S1. 
Аналогічні вимірювання було виконано у схемах підсилювача зі спільним еміте8

ром і з паралельним зворотним зв’язком за напругою (рис. 4) і в підсилювачі зі спільною
базою (рис. 5), які моделюють схеми на рис. 2 б, в відповідно.

Рис. 4

У схемі, зображеній на рис. 4, зворотний зв’язок блокується ємністю С2 за допо8
могою перемикача S1, а в схемі на рис. 5 зворотні зв’язки вимикалися блокуванням
опору R1 ємністю С1 за допомогою перемикача S1 і відключенням опору R2 переми8
качем S2.

Рис. 5

Результати вимірювань на комп’ютерних моделях наведено в табл. 3, з якої видно,
що зворотний зв’язок у схемі, зображеній на рис. 3, збільшує вхідний опір Râõ і зменшує
коефіцієнт передачі напруги KU і передавальну провідність Gï å ð. Невеликі зміни інших
схемних функцій пояснюються впливом внутрішніх опорів вимірювальних приладів.
Отже, в цій схемі на рис. 3, як і в схемі на рис. 2, а, діє послідовний негативний ЗЗ за
струмом, що показано вище в аналітичному розділі. Аналогічно можна довести, що
в схемі, зображеній на рис. 4, що моделює схему на рис. 2, б, діє паралельний за на8
пругою негативний ЗЗ, а в схемі на рис. 5, що моделює схему на рис. 2, в, діють два
кола ЗЗ через опори R1 і R2 відповідно.

Таким чином, результати комп’ютерного моделювання підтвердили висновки
теоретичного аналізу зворотних зв’язків.
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Таблиця 3

В статье проведены теоретический анализ и исследование на компьютерных моде,
лях, в результате чего определено, к каким выводам в теории обратных связей в ра,
диоэлектронных цепях приводит учет прямой передачи сигнала по каналу обратной
связи (двусторонности канала обратной передачи).

Ключевые слова: теория обратных связей, радиоэлектронные цепи, компью,
терные модели.

In given article the theoretical analysis and research on computer models is carried
out, in what conclusions in the theory of feedback in radio,electronic circuits results the
account of direct transfer of a signal on the channel of a feedback (the mutual channel of
return transfer).

Key  words: the theory of feedback, radio,electronic circuits, computer models.
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Схема Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Зв.
зв’язок

Викл. Вкл. Викл. Вкл. Викл. Вкл. R1 Вкл. R2 Вкл.

Iвх, мкА 0,916 0,022 4,912 22,78 92,54 1,959 60,35 1,938

Uâõ, мВ 2,0 2,0 10,0 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Iâèõ, мкА 90,92 1,928 434,0 449,5 91,18 1,921 59,31 1,891

Uâèõ, мВ 454,6 9,642 1736 1798 455,8 9,642 296,5 9,513

Râõ, кОм 2,18 90,9 2,036 0,439 0,0216 1,021 0,033 1,032

KU 227,3 4,82 173,6 179,8 227,9 4,821 147,8 4,756

KI 99,26 87,63 88,36 19,73 0,985 0,981 0,983 0,976

Rï å ð, кОм 486,3 438,3 353,42 78,93 4,626 4,913 4,913 4,908

Gï å ð, мСм 46,46 0,964 43,40 44,95 45,59 0,960 29,66 0,946



УДК 621.317 А. А. Троц, 
кандидат технічних наук, доцент,

О. В. Бублей,
асистент

ÌÅÒÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ 
ÃÀÇÎÂÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙ

Наведено основні положення методу контролю технологічних середовищ на під,
ставі розробленої теорії виникнення енергетичної надлишковості та її розвитку при
прагненні до рівня середовища. Розглянута теоретична необхідність введення про,
гресуючого простору як основного при викладенні теорії методу.

Ключові слова: метод контролю; прогресуючий простір; евклідів простір; опе,
ратор переходу.

У теорії і практиці багатокомпонентного газового аналізу одним із основних завдань
при створенні математичної моделі процесу є адекватне відображення реального
процесу взаємодії окремих компонентів в єдиній термодинамічній системі з метою
найповнішого опису окремого технологічного процесу в межах заданої точності та
максимальної автоматизації процесу контролю. Для вирішення поставленого зав8
дання найправильнішим є використання загальнофізичних методів, оскільки процес
утворення оптимального технологічного середовища пов’язаний із комплексом тех8
нічних засобів контролю. Засоби контролю взагалі інформативно базуються на пе8
ретворенні енергії різноманітних фізичних ефектів і явищ в конкретно визначений
інформативний сигнал, який потребує додаткової автоматизованої обробки для за8
безпечення контрольно8регулюючої дії на об’єкт регулювання. Ці умови задоволь8
няють методи контролю, що забезпечують задану точність виміру параметра і дають
змогу діяти на об’єкт регулювання заданими технічними засобами за умови збере8
ження заданої точності.

Постановка завдання. У практиці газового аналізу, особливо багатокомпонент8
ного газового аналізу, реалізуються методи аналізу і надалі контролю, базовані на
теорії газової динаміки і в особливих випадках газової термодинаміки. [1; 2]. Однак
такі методи мають загальний характер, потребують для кожного конкретного випад8
ку пратичного газового аналізу і вимагають введення різних емпірично визначених
коефіцієнтів і спрощень [3]. Так, задана точність контролю визначається ступенем
врахування випадкових впливів на об’єкт регулювання і залежить від конкретної ма8
тематичної моделі процесу регулювання [4]. Запропонована математична модель
базується на визначенні мінімальної регулюючої дії, що ґрунтується на інформатив8
них можливостях технічного забезпечення, яке використовується кожного конкрет8
ного процесу контролю.

Мета роботи — створення оптимального алгоритму контролю компонентного
складу газового технологічного середовища теплових агрегатів на базі запропоно8
ваного методу контролю багатокомпонентних газових технологічних середовищ, що
ґрунтується на структурній побудові взаємозв’язків системи «об’єкт контролю –
вимірювальна система – об’єкт контролю» (ОК–ВС–ОК) як цілісного об’єкта, в межах
розробленої теорії виникнення матеріальної енергетичної надлишковості та її роз8
витку при прагненні до рівня середовища.

Реалізація методу контролю. У загальному випадку об’єкт контролю (ОК) пе8
ребуває під впливом системи вхідних компонентів [Pn], системи зовнішніх випад8
кових неконтрольованих збуджень і системи регулювання. Цей вплив викликає ре8
акцію ОК у вигляді зміни внутрішніх параметрів [Qm] [5].

Система контролю (СК) енергетично з’єднана з ОК системою каналів «виходу –
входу» і перебуває під впливом системи своїх неконтрольованих зовнішніх випад8
кових збуджень і системи коригування (налагодження) працездатності у заданих
діапазонах зміни своїх внутрішніх параметрів [Pk

ÑÊ] як причини, що викликає появу
вихідних параметрів [Ql

ÑÊ] як наслідка зміни стану СК.
При взаємодії ОК–СК як системи контролю відкритого типу отримані матриці пара8

метрів вихідних сигналів [Ql
ÑÊ] подаються на подальшу обробку і не впливають на ОК.
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При взаємодії ОК–СК–ОК як системи контролю закритого типу отримані матриці
параметрів вихідних сигналів [Ql

ÑÊ] надходять на вхід системи регулювання, таким
чином змінюючи стан ОК (рис. 1).

Рис. 1 — Блок)схема методу контролю: [P1],...,[Pn] — матриці вхідних параметрів компо8
нентів, що впливають на об’єкт контролю (ОК) (причина зміни ОК); [Qj], j = 1,..., m — матриця

реакції ОК на вхідні компоненти (наслідок впливу причин на ОК); [Pi
ÑÊ], i = 1,..., k — 

матриця параметрів системи контролю (СК), зміна яких викликана впливом ОК (причина
поведінки СК); [Qξ

ÑÊ], ξ = 1,..., l — матриці вихідних параметрів СК (наслідки взаємодії ОК–СК).

Метод контролю полягає у визначенні параметрів спільного поля (об’єму) про8
гресуючих просторів Ï i, i = 1,..., p (де p — кількість всіх систем відповідно до рис. 1)
своїх максимальних кількостей станів [6].

Методика експериментального визначення виду ДРПНЗ

1. Експериментальним шляхом отримуємо експериментально точну графічну за8
лежність P(q) на підставі багатоциклових вимірювань. Після цього на підставі подаль8
шої статистичної обробки експериментальних даних отримуємо загальний вигляд
графічної залежності P(q) (рис. 2).

Рис. 2 — Види графічних експериментальних залежностей P(q)

Розбивши графіки P(t) і q(t) на інтервали Δti (рис. 3), комп’ютерним шляхом за
методикою п. 1.3 визначаємо спектр похідних від Pi

(0) до Pi
(k) та для q від qi

(0) до qi
(n) на

кожному інтервалі Δti для всіх i = 1, m.
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Записуємо загальні вигляди диференціальних рівнянь причина–наслідок зв’язків
(ДРПНЗ) для кожного із m інтервалів Δti, i = 1, m, де Ki

j, j = 1, n, i = 1, m та αi, i = 1, m
будуть невідомими.

Рис. 3 — Розбивка графіків P(t) і g(t) на однакові інтервали Δti на відрізку часу [t0; t1]

3. У даному разі ДРПНЗ має вигляд:

Тут і далі n = max із 
Записуємо отримані залежності у матричному вигляді: 

де 
4. У результаті нами отримано матричне рівняння з трьома невідомими: [Ki

(j)], [αi
j]

для i = 1, m, j = 0, n і t.
5. Для одержання розв’язку використаємо методику експоненційної апроксимації.

Тоді основне матричне рівняння набуде вигляду:

де P1...Pi...Pm — експериментальні значення Pi(t) для кожного із m інтервалів часу Δti

i = 1, m. Із п. 7 знаходимо Ki  
j.

6. Для отримання третього рівняння для t скористаємося методикою на підставі
п. 7. Маємо:

або
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де tcn ... tcξ ... tcμ — стала часу для кожного з m інтервалів часу Δti, i = 1, m.
Тоді

9. Для розв’язання системи, що складається з трьох рівнянь, скористаємось па8
кетом програм комп’ютерних розрахунків, визначивши таким чином невідому [].

Таким чином визначимо повну матричну залежність для контролю конкретної певної
кількості параметрів, що впливають на конкретний технологічний процес, у визначе8
ному діапазоні зміни цих параметрів. При цьому контроль параметрів здійснюється
за реакцією самого технологічного процесу на вплив на нього цих вхідних параметрів.

Отже, умовою контрольованості даного ОК заданою СК є умова 
Тобто доведена наявність відмінної від нуля площини перетину всіх прогресую8

чих полів станів всіх систем, що входять до блок8схеми методу контролю [7; 8].
Висновки. Метод контролю дає змогу описати термодинамічний стан об’єкта

регулювання на підставі опису всього комплексу енергетичних станів взаємодії його
параметрів в єдиній системі контролю, що надає змогу здійснювати контрольно8ре8
гулюючу дію на об’єкт регулювання в межах заданої точності. 

Потреба розроблення методу зумовлена необхідністю поєднання існуючих нау8
кових підходів опису різних фізичних процесів для можливості аналізу комплексу єдиної
структури приладів.

Приведены основные положения метода контроля технологических сред на ос,
новании разработанной теории возникновения энергетической избыточности и ее
развития при стремлении до уровня среды. Рассмотрена теоретическая необхо,
димость введения прогрессирующего пространства как основного при изложении
теории метода.

Ключевые слова: метод контроля; прогрессирующее пространство; эвклидово
пространство; оператор перехода.

Main provisions of a monitoring method of technological environments are resulted on
the basis of the developed theory of occurrence of power redundancy and its develop,
ment at aspiration up to a level of environment. Theoretical necessity of introduction of
progressing space as the basic one is considered at a statement of the theory of the
method.

Key words: a quality monitoring; progressing space; Evklid’s space; the operator of
transition.
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УДК 621.317 А. А. Троц, 
кандидат технічних наук, доцент,

М. А. Троц

ÌÅÒÎÄ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÎÕÈÁÊÈ 
²ÑÒÈÍÍÎÑÒ² ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 

ÏÅÂÍÎÃÎ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ Ô²ÇÈ×ÍÎÃÎ ÎÁ’ªªÊÒÀ
Наведено основні положення методу визначення точності заданого методу кон,

тролю технологічних середовищ на основі розробленої теорії виникнення енерге,
тичної надлишковості та її розвитку при прагненні до рівня середовища. Розглянуто
теоретичну необхідність введення прогресуючого простору як основного при ви,
кладенні теорії методу визначення точності контролю реального фізичного об’єкта.

Ключові слова: метод контролю; прогресуючий простір; евклідів простір; опе,
ратор переходу.

Мета роботи — створення оптимального алгоритму визначення похибки методу
контролю компонентного складу газового технологічного середовища теплових аг8
регатів на основі запропонованого методу контролю багатокомпонентних газових тех8
нологічних середовищ, що базується на структурній побудові взаємозв’язків системи
«об’єкт контролю – вимірювальна система – об’єкт контролю» (ОК–ВС–ОК) — як
цілісного об’єкта в рамках розробленої теорії виникнення матеріальної енергетич8
ної надлишковості та її розвитку при прагненні до рівня середовища.

Метод визначення похибки істинності дослідження 
даного реального фізичного об’єкта

1. Відповідно до існуючого теоретичного базису постановкою нашого завдання
дослідження є формулювання необхідності розроблення теорії, або формулювання
проблеми як цілісного об’єкта дослідження. Тобто на першому етапі формулюється
елементарна чарунка як цілісний елемент об’єкта дослідження. Іншими словами,
формулюється твердження: «Проблема, як така, є». У цьому разі похибка тверджен8
ня визначається так, як показано на рис. 1.

Рис. 1

2. Відповідно до теоретичного базису опису реального об’єкта, як незалежного від
сформульованого в п. 1 твердження «Проблема, як така, є істинною», формулюєть8
ся твердження: «Для даного реального об’єкта дослідження сформульована проблема
існує». Водночас формулюється твердження «Для даного реального об’єкту дослід8
ження сформульованої проблеми не існує». Тобто в прикладному значенні форму8
люється два твердження: «Для даного реального об’єкта дослідження теорія по п. 1
є істинною» і «Для даного реального об’єкта дослідження теорія по п. 1 є неістинною».
Для визначення похибки істинності дослідження даного реального об’єкта необ8
хідно врахувати похибку існування теорії: існує або не існує; і похибку необхідності
дослідження даного реального об’єкта, за визначеною теорією (рис. 2). Тоді похибка
визначення одного із двох тверджень: «Для даного реального об’єкта дослідження (ОД)
сформульована проблема існує» або «Для даного реального ОД сформульованої
проблеми не існує» визначається так, як показано на рис. 2, а саме:

100 % – (50 % + 25 %) = 25 %.
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Рис. 2

3. На третьому етапі визначається методика дослідження даного реального ОД
за схемою аналізу шести рівнозначних тверджень (рис. 3). Тоді похибка істинності
одного з них визначається як така, що показана на рис. 3, тобто

100 % – (50 % + 25 % + (25 % – 8,33 %.2) ) = 8,33 %.

Рис. 3

4. На наступному етапі йде пошук істинності сформульованої в п. 1 проблеми для даного
реального ОД за наявності двох інших проблем, на наступному етапі — трьох і т. д.
для даного реального ОД на рівні технічного забезпечення процесу досліджень,
вочевидь, буде достатньо забезпечити четвертий етап аналізу, що містить у собі 24
твердження, наприклад (рис. 4):

Рис. 4

де П1 — сформульована проблема за п. 1; П2 — інша проблема за п. 2; П1,2 — дві
проблеми водночас; П3 — проблема технічної реалізації.

Тоді реальна похибка технічної реалізації процесу дослідження даного реального
ОД становить:

100 % – (50 % + 25 % + (25 % – 8,33 %.2) + (8,33 % – 2,0825 %.3) = 2,0825 %.
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5. Таким чином, шляхом дослідження даного реального ОД за умови формулю8
вання проблеми дослідження — як виключно не одиничної для даного ОД — на виз8
наченому теоретичному базисі за можливості технічної реалізації процесу дослід8
ження завжди можливо досягти прогнозованої похибки досліджень. При цьому завжди
існує ймовірнісно правильний шлях досліджень (рис. 5).

Рис. 5 — Імовірнісно правильний шлях дослідження даного реального ОД: 
затемнені квадрати — ймовірнісний шлях дослідження

За вибору імовірнісного шляху досліджень даного реального ОД на кожному із
рівнів досліджень підлягають аналізу кожен із імовірнісних варіантів, що мають місце
для даного реального ОД. Після цього визначається найімовірніший варіант, що є
наслідком найбільш імовірнісного варіанта, визначеного на попередньому етапі до8
сліджень. Визначена таким чином похибка досліджень даного реального ОД є се8
редньою для сформульованого на першому етапі досліджень теоретичного базису,
що якнайповніше описує поставлену проблему досліджень. При цьому похибка, що
виникає при найімовірнішому варіанті дослідження даного реального ОД, може бути
скоригованою на кожному із етапів досліджень незалежно від інших етапів дослід8
жень. Метод базується на теоретичному базисі теорії матеріальної енергетичної
надлишковості (теорії Дірака–Реаліума) [7; 8].

Висновки. Метод визначення похибки контролю надає змогу описати термоди8
намічний стан об’єкта регулювання на підставі опису всього комплексу енергетичних
станів взаємодії його параметрів в єдиній системі контролю, уможливлює контроль8
но8регулюючу дію на об’єкт регулювання в межах заданої точності. 

Потреба у розробленні методу зумовлена необхідністю поєднання існуючих нау8
кових підходів опису різних фізичних процесів для можливості аналізу приладом
єдиної структури приладів (комплексу).
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Приведены основные положения метода определения точности контроля техно,
логических сред на основании разработанной теории возникновения энергети,
ческой избыточности и ее развития при стремлении до уровня среды. Рассмотрена
теоретическая необходимость введения прогрессирующего пространства как ос,
новного при изложении теории метода определения точности контроля  реального
физического объекта.

Ключевые слова: метод контроля; прогрессирующее пространство; эвклидово
пространство; оператор перехода.

The basic method of position determination accuracy of the control of technological
media on the basis of the developed theory of energy surplus and its development aspi,
rations to the level of protection. The theoretical necessity of progressive introduction of
space as a basic exposition of the theory of the method of determination of accuracy the
actual physical object.

Key words: a quality monitoring; progressing space; Evklid’s space; the operator of
transition.
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ÐÎÇÄ²Ë VI

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯ ÒÀ
Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÄËß
ÑÅÐÂ²ÑÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â

УДК 620.178.16:621.892 А. В. Захарченко

ÊÎÅÔ²Ö²ªÍÒ ÒÅÐÒß Â ÒÐÈÁÎÑÏÎËÓ×ÅÍÍßÕ
ßÊ ÃÎËÎÂÍÈÉ ÏÀÐÀÌÅÒÐ ÏÐÎÖÅÑÓ

На підставі сучасних трибологічних джерел наводиться аналітичний огляд шляхів
вирішення проблеми вибору за коефіцієнтом тертя у трибоспряженні мастильного
матеріалу, який відповідає конкретним умовам експлуатації. Систематизовано ви,
моги для знаходження порогових значень виду тертя, який може бути охарактери,
зований за певним параметром, що піддається чисельній оцінці і є необхідним для
технічної діагностики трансмісійних олив.

Ключові слова: коефіцієнт тертя, граничне мащення, трансмісійна олива

Інтелектуальна економіка і матеріальне виробництво тісно пов’язані з наявністю
високих (критичних) технологій, створення яких здійснюється інтелектуальною час8
тиною суспільства. Оскільки на світовому ринку високих технологій лідером є США,
звернемося до прогнозів американських експертів стосовно подальшого розвитку
науки та поглядів на її значення в суспільному й економічному розвитку. З ураху8
ванням прогнозних документів, які протягом 200082004 рр. готувалися Пентагоном,
Центральним розвідувальним управлінням, Державним департаментом і галузеви8
ми дослідницькими центрами США, виконавці проекту дійшли висновку, що протя8
гом наступного десятиріччя розвиток чотирьох технологічних галузей (біотехнології,
технології матеріалознавства, нанотехнології та інформаційні технології) визначати8
ме глобальний процес розвитку людства [1]. Наприклад, «розумні» матеріали і нано8
технології підвищать функціональність і поліпшать споживчі якості предметів побуту
й інструментів виробництва також і завдяки прогнозованому зменшенню коефіцієн8
та тертя в трибосполученнях. Аналіз світового напряму створення і використання
високих технологій свідчить про чітку спрямованість науки і всього науково8техноло8
гічного потенціалу на кінцевий результат. Крім того, великого значення в розвинутих
країнах надається прогнозу і експертним оцінкам, орієнтації і переорієнтації пріори8
тетів досліджень, а також процесу збільшення наукової, технічної та економічної
інформації та зручного доступу до неї [2].

Постановка проблеми. Процес тертя при рідинному мащенні, з теоретичної 
й експериментальної точок зору, становить у загальному вигляді досить докладно
вивчену проблему, але у сфері тертя при граничному мащенні (ГМ) залишається ще
багато невирішених питань [3]. У разі застосування ГМ ефект мастильної дії (МД) за8
лежить від сукупності специфічних властивостей мастильних матеріалів (ММ) і ма8
теріалу пари тертя (ПТ) [4]. При цьому було розглянуто багато варіантів пояснення
мастильної здатності (МЗ) оливи та її залежності від інших фізичних властивостей,
зокрема об’ємної в’язкості [5]. Для визначення реологічних характеристик олив
необхідним є проведення спільного аналізу як теоретичних, так і експерименталь8
них досліджень стану ММ у зоні контакту [6–9].
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Для здійснення способів аналізу ГМ трибосистеми слід окреслити головні
параметри, що впливають на цей особливо складний процес. Деякі з них можна
вивести з формули, запропонованої Роувом [10; 11] для визначення інтенсивності
адгезійного зношування гранично8змащеної системи. Характеризувати процес тертя
і стану мастильного шару під час досліджень можуть різні показники, зокрема:
значення коефіцієнта тертя f, розмір зношування, об’ємна температура ММ Ò,
товщина мастильного шару h та ін. [12]. У [13] показано залежність технічного стану
вузлів, агрегатів і механізмів від показників МЗ олив і можливості їх руйнування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій розпочнемо з того, що МЗ граничних
плівок (ГП) оцінюють маслянистістю, тобто здатністю ММ забезпечувати зниження 
f [14]. Явище маслянистості вивчалося Б. В. Дерягіним, який характеризував її як
здатність ММ забезпечувати найкращу МД в умовах, коли мастильний прошарок
досить тонкий і його дія не визначається лише в’язкістю. Нині є численні
напрацювання щодо дії ММ, зокрема МД яких зумовлюється не в’язкістю, а їх
структурою та хімічним складом, тобто властивостями, які спочатку називалися
маслянистістю змащень.

Під час тертя в ММ досягається мінімальний f, роль якого при цьому зводиться до
зменшення площ безпосереднього контакту тертьових поверхонь і, як наслідок, до
зменшення адгезійної взаємодії між ними [15]. Мінімальне значення f досягається,
коли деформації зрушення повністю локалізуються в модифікованому шарі і збе8
рігаються в інтервалі температур, в якому забезпечується рівність швидкості його
утворення і руйнування (зношування) [16]. Результати досліджень Боудена й Тейбо8
ра [17] показали, що добуток площі зрізу Ar й опору зрізу τs має бути мінімальним —
таким, щоб f також був мінімальним. Це може бути забезпечено в разі, коли ММ
відповідає конкретним умовам застосування [18]. Таким чином, той поріг, перехід
через який приводить до зміни виду тертя, може бути охарактеризований певним
критерієм, що піддається чисельній оцінці [19].

Область застосування терміна «f» для характеристики тертя може бути обмежена
межами контактних напруг σ (0,25...0,3) σ02, де σ02 — межа плинності матеріалу.
Вище цієї величини сила тертя FT не змінюється або змінюється незначно до
певного значення контактного тиску. Таке поводження FT в разі підвищення
навантаження вказує на переважно адгезійний характер тертя у зазначених умовах,
коли взаємний контакт між тертьовими тілами досягає такого ступеня, що фактична
площа контакту дорівнює номінальній. Тим самим досягає межі й число можливих
адгезійних зв’язків між тілами, на деформацію яких і витрачається робота тертя [20].
Величина зсувного опору в точці контакту менша за величину межі плинності основ8
ного металу на порядок, що пояснюється властивостями тертьових поверхонь [21;
22].

Міцність на зріз граничної плівки змінюється від дуже малих значень (≈ 2,5 МПа)
для стеарату кальцію (f = 0,05) до 1300 МПа для заліза. Висока міцність на зріз
звичайно означає високе значення f, тому для плівок окису міді обміряні f ≈ 1,8 [23].

Зміни f спричиняють істотні зміни інтенсивності зношування матеріалу, оскільки
він визначає напружено8деформований стан і температуру матеріалу на точках кон8
такту. Так, зниження f в 283 рази при введенні в зону тертя інертного ММ супрово8
диться зменшенням інтенсивності зношування поверхонь на два порядки й більше
[16]. У разі застосування ефективних покриттів або змащень, коли й при макси8
мальних навантаженнях не спостерігається яскраво виражена задирка, f не пере8
вищує 0,2880,30. Під час випробування необроблених металів, починаючи з наван8
таження заїдання, f має нестійкий характер і досягає значень 0,880,9 [24]. За інших
умов випробувань заїдання може розпочинатись і при інших значеннях f [19].

Втрати на тертя в трибосполученнях машин і механізмів також визначаються ММ.
Порядок величин f при ГМ 0,0180,1 [23]. При f 0,1 оливи, наприклад, вважаються
гарним мастильним матеріалом, тому що забезпечують режим ГМ [25]. Авторами [26]
розглянуто механізм і дано оцінку f при ГМ в умовах підвищених навантажень, що
припускають наявність мультишарів у зоні контакту, структурний стан яких визначає
опір відносному ковзанню. Результати випробувань [27] показали, що в разі вико8
ристання мастильної композиції (МК), яка містить протизадирні присадки, f знижу8
вався на 25% і становив 0,1. Зазначений ефект виявлено за високої температури, 
а за кімнатної вид ММ не впливає на тертя. У публікації [28] розглядаються різні під8
ходи до визначення величини f і пропонується створення бази даних «Коефіцієнти
тертя» — як найбільш сучасного способу зберігання й переробки інформації.
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При усьому різноманітті умов експерименту в переважній більшості досліджень
залежність f від навантаження містить таку область, коли значення f приблизно по8
стійні (стійкі) і мінімальні порівняно зі значеннями поза нєю. Аналогічні області можуть
бути виділені й для встановлення закономірностей зміни швидкості (інтенсивності)
зношування. Реально на різних ділянках ПТ f має різні значення, а середній ефект
тертя становить комплексну характеристику, яка відображає водночас процеси
зовнішнього тертя й пластичного деформування поверхневих шарів.

Найранішнє спостереження періодичності процесу тертя та зношування
здійснено, очевидно, М. М. Хрущовим ще 1938 р. Тоді періодичність пов’язувалась
ним зі зміною ступеня наклепу поверхонь, що зношуються. Подальші пояснення
періодичності процесів при терті змінювалися відповідно до еволюції уявлень про
механізми тертя і зношування. Наразі найчастіше періодичність зміни показників
тертя пов’язують із процесом утворення й руйнування вторинних структур (ВС)
[29–31]. Однак сам цей процес нерідко подається у спрощеному вигляді. Сукупність
усіх видів взаємодій мікроконтактів подано в [32]. Для кожної трибосистеми в разі
досягнення певного критичного навантаження відбувається вичерпання захисних
механізмів і виникають пошкодження через тужавіння. Принципова залежність f від
сполучення різних типів ВС показана на рис. 1 [33], де схема зміни f передбачає
повний цикл перетворень ВС на взаємодіючих поверхнях тертя.

Рис. 1 — Принципова схема зміни коефіцієнта тертя (μ) від питомої роботи тертя (А)
при різному сполученні типів вторинних структур на спряжених поверхнях тертя [33]

Здебільшого f залежить не від в’язкості ММ, а від низки факторів, які визначають
його граничний стан, і факторів, пов’язаних із фізико8хімічним станом поверхні
твердого тіла [34]. У [35] показано, що навіть при постійному вхідному моменті зуб8
частої передачі вихідний момент на веденій шестірні змінюється внаслідок тертя
ковзання між зубами. Виведено формули, які визначають залежність відносних
флуктуацій момента від f і кількості зубів.

Трохи інша картина спостерігається у парах кочення. Оптимальні умови тертя
реалізуються в тих випадках, коли обидві поверхні покриті пластичними, що легко
перетікають, плівками ВС I типу. Якщо на одній або обох ПТ формуються більш
тверді, але крихкі плівки ВС II типу, то в умовах високих контактних навантажень
відбувається їх руйнування (рис. 2) [33], причому продукти зношування відіграють
роль абразиву, збільшуючи тертя в парі.

Рис. 2 — Схема формування сил тертя при різному сполученні типів вторинних
структур на спряжених поверхнях тертя: SSI — вторинні структури І типу; 

SSII — вторинні структури ІІ типу; L — граничний мастильний шар; PD — шар продуктів
деструкції мастильного матеріалу; D — шар пластично деформованого металу; Н — поле

пружних деформацій; М — основний метал [33]
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Періодичність процесів при терті може бути представлена в межах загального
синергетичного підходу як ієрархія нестійкостей складних систем, що самоорганізу8
ються [36]. У певному діапазоні умов тертя величина зношування за один період ко8
ливань є постійною. Це дало змогу розробити спосіб оцінювання зношування деталей
у процесі тертя за тривалістю періоду коливань показників тертя. У разі підвищення
навантаження вище за критичне відбувається тужавіння з неперіодичними коливан8
нями показників, тобто «хаос» — за термінологією Г. Хакена [36].

Міцність мастильного шару звичайно визначається за величиною навантаження,
за якої різко зростає FT, або зношування зразків. За допомогою означеного методу
здійснюються порівняльні випробування ММ і виявляються найбільш перспективні,
особливо для умов з важкими режимами роботи, за наявності хімічно активних ре8
човин у МК [37]. Якщо поверхнево8активні компоненти МК лише адсорбуються на
металі, то присадки, які вводять в оливи, в основному вступають у хімічну взаємодію
з тертьовими поверхнями, утворюючи більш міцні ГП [14]. Наприклад, еталонна
олива при терті в режимі ГМ забезпечує менші f, ніж веретенна [38]. Протизадирний
ефект, який досягається при модифікуванні ПТ, як правило, супроводиться знижен8
ням FT [17]. Авторами [39] на підставі моделі поширення поверхневих хвиль Стоунлі
у вузлі тертя з урахуванням їх поглинання отримано залежність FT від триботехнічних
параметрів. Показано, що FT зменшується зі збільшенням швидкості й майже лінійно
залежить від контурного тиску та шорсткості, а поверхневий шар, в якому поширю8
ються хвилі Стоунлі, виконує антифрикційну функцію.

Багаторічні роботи великої кількості дослідників довели, що чинником, який
справляє в умовах ГМ найбільший вплив на f, є температура в контакті спряжених тіл
[40]. Для нелегованих нафтових олив вплив температури на f виявляється через зміну
в’язкості ММ. Для МК з присадками такий безпосередній зв’язок може порушу8
ватися і закономірності матимуть складніший характер [41]. Вплив в’язкості ММ на 
f залежить від середньої температури поверхонь робочих тіл, що вступають у контакт, від
контактного тиску та швидкості ковзання [42]. Боуден і Тейбор [43] наводять цікавий
принциповий графік ефективності різних типів ММ у вигляді залежності f від
температури (рис. 3).

Рис. 3 — Вплив температури на коефіцієнт тертя при мащенні поверхонь, що труться:

1 — вазеліновою неполярною оливою; 2 — жирною кислотою; 3 — протизадирною оливою; 
4 — протизадирною оливою з добавленням жирної кислоти [43]

У. Б. Харді та І. Даблдей [44] вивели принципову залежність f від температури ММ
(рис. 4).

Рис. 4 — Схема впливу температури мастильного матеріалу на коефіцієнт тертя [44]

Вона полягає в тому, що f зменшується у міру того, як температура ММ підви8
щується, наближаючись до температури плавлення. Цей процес необоротний, і при
зниженні температури хід залежності не повторюється. f ММ, що знаходиться в
рідкому стані, перебуває в широкому діапазоні температур [18].
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При введенні між поверхнями тертя змащувального середовища f, починаючи 
з деякої досить значної величини, повільно знижується в часі. Харді, який відкрив 
і докладно дослідив цей ефект, назвав час від моменту нанесення ММ на поверхні,
що труться, до набуття стійкого значення f латентним періодом [45]. Цей період за8
лежно від методу нанесення ММ, природи полярних молекул, властивостей повер8
хонь тертя, на які ММ наноситься, температури і стану середовища може змінюва8
тися від кількох хвилин до декількох годин. Для неполярних молекул латентний
період не спостерігається. У [46] наведено часову динаміку μ(t), що показана на рис. 5.

Рис. 5 — Типова залежність коефіцієнта тертя від часу [46]
Характерна спрощена залежність f від температури при терті в режимі ГМ

зображена на рис. 6 [40].

Рис. 6 — Характерна залежність коефіцієнта тертя від температури при терті 
в режимі граничного мащення [40]

Можливі перехідні процеси, які відбуваються при терті в умовах ГМ, розглянуті 
в [47–49]. На таких кривих може бути більше перегинів, які відображають певні зміни
в стані поверхонь тертя. Так, автори [50] отримали подібну залежність із чотирма пе8
регинами.

Найзагальнішим визначенням FT є, мабуть, сповна очевидна формула, що
запропонована І. І. Карасиком [51]: FT = (1 / u) (δA / dt), де (δA / dt) — потужність
фрикційних втрат, u — швидкість відносного переміщення фрикційно8контактуючих
тіл. Багаточисленні експериментальні та виробничі дані показують [17; 52–54], що
при одному і тому самому нормальному навантаженні FT може змінюватись у широких
межах залежно від швидкості відносного переміщення, температури і середовища.

Великий вплив на характер перехідного тертя, на інтенсивність зносу і величину
f чинять хімічні процеси між матеріалом ПТ, оливою і навколишньою атмосферою
[12]. Експериментально встановлено також, що f у зубчастих передачах значно
залежить і від складу ММ, і від типу застосовуваних присадок — антифрикційних 
і протизадирних [55–59]. Більш високі f при мащенні оливами з сірковмісними при8
садками порівняно з мащенням оливами із хлорвмісними присадками пояснюються
тим, що сірковмісні присадки за наявності вельми сильного протизадирного ефекту
створюють на поверхнях тертя плівки сульфідів, що відрізняються досить високою
твердістю, міцністю й опором на зрушення, тоді як хлорвмісні присадки, маючи тем8
пературну межу працездатності, набагато нижчу від сірчаних, створюють на поверх8
нях тертя м’які плівки хлоридів заліза, що володіють пластинчастою структурою і, як
наслідок, малим опором зрушенню [40; 60].

Проте при заданому поєднанні матеріалів і оливи, залежно від навантажувально8
швидкісних режимів тертя, можуть бути отримані як низькі (антифрикційність), так 
і високі (фрикційність) значення f [31]. Антифрикційність чи фрикційність є не вла8
стивістю, а станом пари тертя [33], який досягається при особливій будові повер8
хонь і поверхневих шарів спряжених деталей, що набувається ними в процесі тертя.
В основному працями вітчизняних учених було встановлено, що у визначених умовах
трибохімічні перетворення приводять до виникнення граничних шарів, які забезпе8
чують значне зниження тертя у спряженні, розширення меж його працездатності та
зменшення зносу контактуючих поверхонь тертя [61].
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Висновки. Як результат проведеного дослідження можна стверджувати, що в
умовах ГМ втрати на тертя залежать від специфічних властивостей олив (МЗ), які не
проявляються в більших об’ємах і значною мірою залежать від їх структурно8групо8
вої сполуки. У цьому самому режимі має місце й великий вплив антифрикційних
присадок. Але найголовніше: при найважчих режимах тертя величина f визнача8
ється хімічним складом протизадирних присадок, що створюють поверхневі плівки,
в яких локалізується процес тертя.

Судячи з усього, подальше проникнення в механізм мастильної дії хімічно
активних середовищ визначатиметься удосконаленням інструментальних методів
дослідження тонких модифікованих шарів, що утворюються при терті. Найбільш
перспективними є методи, які дають змогу здійснювати це безпосередньо під час
трибологічного процесу (поки що такі методи в чистому вигляді невідомі). У всякому
разі, скоріше за все, метод «чорної скриньки» в таких дослідженнях себе майже
вичерпав.

На основании современных трибологических источников предлагается анали,
тический обзор путей решения проблемы выбора по коэффициенту трения в трибо,
сопряжении смазочного материала, который соответствует конкретным условиям
эксплуатации. Систематизированы требования для нахождения пороговых значе,
ний вида трения, который может быть охарактеризован определённым критерием,
поддающимся численной оценке, и необходимым для технической диагностики
трансмиссионных масел.

Ключевые слова: коэффициент трения, граничная смазка, трансмиссионное
масло.

On the basis of tribology sources the analytical review of the ways to resolve the prob,
lem of choice according to the friction constant in the tribolinkings of oil material appro,
priate for the specific conditions of operation is suggested. The requirements for detec,
tion of threshold valuations of the friction kind that is characterised with a definite criteri,
on that is quantitatively assessed and needed for technical diagnostics of gear oils.

Key words: friction constant, bounary lubrication, gear oils.
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УДК 629.113.002.3.004(075.8) О. І. Олефір, В. В. Шаповал, 
кандидати технічних наук, доценти,

А. О. Олефір

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 
ÇÀ ßÊ²ÑÒÞ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÏÀËÈÂ

Ó ÄÎÐÎÆÍ²Õ ÓÌÎÂÀÕ
Проведені роботи з моделювання процесів магнітно,ядерного резонансу і оп,

тичного зондування в інфрачервоній області палив. Розроблений і виготовлений
експериментальний зразок оригінального оптоелектронного октановимірювача 
з ядерно,магнітним активуванням. Проведені експлуатаційні випробування експе,
риментального зразка розробленого магнітно,ядерного октановимірювача в ре,
альних експлуатаційних умовах виявили велику точність і надійність запропонованої
системи. Водію наданий реальний інструмент оперативного контролю якості авто,
мобільних бензинів у дорожніх експлуатаційних умовах. Результати роботи можуть
бути використані в автотранспортних підприємствах, на автозаправних станціях та
підприємствах автосервісу.

Ключові слова: якість автомобільних палив, дорожні експлуатаційні умови, оп,
тоелектронний октановимірювач, магнітно,ядерний резонанс, оптичне зондування,
інфрачервона зона палив, ядерно,магнітне активування, автотранспортні підпри,
ємства, автозаправні станції, підприємства автосервісу.

Бензин становить близько 84% загального споживання всіх видів палива авто8
мобільним транспортом України. Водночас простежується тенденція до збільшення
середньорічних показників зростання виробництва автомобільного бензину на 586%.
Особливо велика імовірність надходження на ринок і використання некондиційного
автомобільного бензину в Україні зумовлена тим, що нафтопереробні заводи не
завжди мають у своєму розпорядженні сучасні технології та достатню кількість
високооктанових компонентів і присадок. Цей недолік позначається на структурі
автомобільного бензину, що виробляється. Наприклад, в Україні частка бензину
становить відповідно: А876 — 20,1%, А880 — 31,1%, А892 — 23,9%, А895 — 22,8% 
і А898 — 2,1%. У Російській Федерації високооктановий бензин у загальному обсязі
виробництва становить менше 50%. Перевірки параметрів автомобільного бензину
на АЗС засвідчують, що в переважній більшості фактичне октанове число (ОЧ) не
відповідає вимогам державних стандартів.

Іншою причиною виробництва некондиційних бензинів є відсутність ефективних
експрес8методів контролю якості бензинів і приладів для їхнього здійснення. Вико8
ристання стандартних лабораторних методів, які застосовуються під час нафтопе8
реробки (ГОСТ88226882, ГОСТ 522886), дає можливість отримати октанове число лише
через 1–2 години.

Разом із стандартними способами визначення октанових чисел чималого поши8
рення набувають експрес8методи, основані на використанні спектральних способів
аналізу в інфрачервоній (ІЧ) області й на вимірі непрямих параметрів бензинів,
діелектричної проникності і рефрактометричних властивостей. Слід зазначити, що
між досліджуваними непрямими параметрами й октановим числом немає однозначної
залежності, тому похибка визначення октанового числа бензину сягає десяти окта8
нових одиниць.

Мета статті — розроблення високонадійних, здатних працювати в реальних екс8
плуатаційних дорожніх умовах, автоматичних аналізаторів ОЧ бензину, що зумовить
запобігання випуску некондиційного продукту, скоротить витрати на лабораторний
аналітичний контроль, отримання інформації в реальному масштабі часу, надасть
можливість використовувати її в автоматизованих системах управління автомобіль8
ними двигунами та під час виробництва бензину.

Методика і результати дослідження. Проведені лабораторні дослідження ядерно8
магнітного резонансу у рідких діелектриках, якими є автомобільні палива, у тому числі
й автомобільний бензин, довели перспективність комбінованого методу спектро8
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скопії в інфрачервоній області з використанням методу активування магнітно8ядер8
ного резонансу середовища, що змінює його параметри на резонансній частоті і надає
можливість суттєво підвищити точність методу вимірювання ОЧ. Це дало змогу ви8
користати ядерно8магнітний резонанс у системі з оптичним зондуванням в ІЧ області
для розроблення оригінального октановимірювача з поліпшеними точнісними пара8
метрами нового покоління.

Відомі пристрої знаходження октанових чисел, параметрів палив і рідин, а саме
RU 95105676/25, RU 2100803 C1, RU 2231051, RU 2005134112/22, RU 207111780/28,
RU 97120661/28, RU 93001055/25. Але вимірювання тільки діелектричної проник8
ності чи оптичного поглинання світла рідиною або газом у різних діапазонах спектра
залежить від великої кількості зовнішніх чинників, мають складний нелінійний харак8
тер залежності від октанових чисел, що потребує застосування складних  конструк8
тивних рішень і методик проведення замірів.

Поставлене завдання вдосконалення оптоелектронного октановимірювача, в якому
введення нових конструктивних елементів і зв’язків забезпечувало б збереження
незалежності показників від температур, швидкості руху палива та корпуса первин8
ного перетворювача, підвищить чутливість, швидкодію, роздільну здатність і точність
вимірювання та здешевить конструкцію.

В оптоелектричному октановимірювачі додатково забезпечується вплив високо8
частотних електромагнітних коливань на частоти магнітно8ядерного резонансу до8
сліджуваної речовини палива у потоці, яка залежить від октанового числа і змінює
оптичні характеристики рідини. Це надає можливість отримати достатню чутливість
схеми вимірювання, нечутливість до зміни температури зовнішнього середовища,
температури палива і корпуса первинного перетворювача, швидкості руху потоку
вимірюваного палива, що, зрештою, підвищить точність, роздільну здатність і швид8
кодію.

На рис. 1 подано блок8схему і зовнішній вигляд оптоелектронного аналізатора якості
автомобільного палива.

Рис.1 — Структурна схема і зовнішній вигляд оптоелектронного октановимірювача
з ядерно)магнітним активуванням

Оптоелектронний октановимірювач з ядерно8магнітним активуванням склада8
ється з первинного перетворювача 1, трубопровода з досліджуваним паливом 2,
трубопровода 9, світлодіода 4 і фотодіода 5. Світловий потік 8 від світлодіода 4 до
фотодіоду 5 відбивається від платинового дзеркала 6, положення якого регулюєть8
ся гвинтами 7. У проміжку канала8трубки вимірювальної ділянки трубопровода 2
утворюється робоча зона 3 оптичного потоку 8 від світлодіода 4 до фотодіода 5.
Ступінь розсіювання світла залежить від октанового числа бензину. Електромагнітна
котушка 10 встановлена вздовж каналу 2 по осі 9 перед робочою зоною 3 оптичного
потоку 8. Постійний магніт 11, встановлений перпендикулярно до осі каналу, створює
постійне магнітне поле. 13–18 — блоки електронного керування і індикації.

Принцип дії оптоелектронного аналізатора якості автомобільного палива

Під час подачі живлення з блока 18, з’єднаного із світлодіодом 4, задаючому
електронному високочастотному генератору плаваючої частоти 13, блока підсилю8
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вача8узгоджувача формування та обробки електричного сигналу від фотодіода 14,
блоком електронного керування 15, блоком оперативної індикації 16 і блоком узгод8
ження 17, світлодіод 4 створює світловий потік 8, який, проходячи через робочу зону
3, відбиваючись від дзеркала 6, положення якого регулюється гвинтами 7, потрап8
ляє на світлодіод 5.

Блок підсилювача8узгоджувача 14 формування та обробки електричного сигналу
від фотодіода 5 подає на блок електронного керування 15 сигнал заборони. Блок
оперативної індикації 16 і блок узгодження 17 не отримують поточні значення часто8
ти коливань задаючого електронного високочастотного генератора плаваючої час8
тоти 13. Блок оперативної індикації 16 не індикує, а блок узгодження 17 не передає
дані про поточну частоту задаючого електронного високочастотного генератора
плаваючої частоти 13. Під час подачі сигналу на електромагнітну котушку 10 від за8
даючого електронного високочастотного генератора плаваючої частоти 13 в робо8
чій зоні 3 оптичного потоку 8 від світлодіода 4 до фотодіода 5 під дією високочас8
тотного електромагнітного поля від електромагнітної котушки 10 і магнітного поля
від постійного магніта 11, який створює постійне магнітне поле у зоні розсіювання
оптичного потоку 3, на частоті ядерно8магнітного резонансу досліджуваного палива
різко змінюються оптичні характеристики середовища за рахунок його структуру8
вання. Кут заломлення і прозорість залежать і можуть характеризувати октанове
число палива, в результаті чого світловий потік 8 від світлодіода 4 до фотодіода 5,
відбиваючись від платинового дзеркала 6, проходить через робочу зону оптичного
потоку 3, потрапляє на кристал фотодіода 5, змінюючи його електричний опір, що
контролюється блоком підсилювача8узгоджувача 14 формування та обробки елек8
тричного сигналу від фотодіода 5. Блок підсилювача8узгоджувача 14 формування та
обробки електричного сигнала подає на блок електронного керування 15 сигнал
дозволу. Блок оперативної індикації 16 і блок узгодження 17, отримуючи поточні
значення частоти коливань задаючого електронного високочастотного генератора
плаваючої частоти 13, проводять їх перерахунок відповідно до октанового числа
палива.

Блок оперативної індикації 16 запам’ятовує, індукує та передає інформацію іншим
споживачам. Блок узгодження 17 передає дані про частоту задаючого електронного
високочастотного генератора плаваючої частоти 13. Електронний високочастотний
генератор 13 змінює частоту. Сигнал заборони виникає, якщо частота, яка гене8
рується задаючим електронним високочастотним генератором плаваючої частоти 13,
не збігається з резонансною. Це приводить до відновлення світлового потоку в ро8
бочій зоні 3 оптичного потоку 8 від світлодіода 4 до фотодіода 5 і відповідного фор8
мування сигналу заборони блоком підсилювача8узгоджувача 14 доти, поки частота
задаючого електронного високочастотного генератора плаваючої частоти 13 не спів8
паде з резонансною і процес не повториться заново.

Частота магнітно8ядерного резонансу, при якій змінюються оптичні характерис8
тики палива, практично не залежить від його температури, швидкості руху і тиску.
Тому можна зробити висновок стосовно нечутливості запропонованого пристрою
оптоелектронного аналізатора якості автомобільного палива від цих параметрів, що
дає змогу проводити вимірювання в жорстких реальних дорожніх умовах експлу8
атації та проводити виміри у паливопроводах, індукуючи реальні значення октанових
чисел палива в реальному часі.

Оптоелектронний аналізатор якості автомобільного палива дає змогу отримува8
ти інформацію у цифровому коді, що уможливлює використання його для подаль8
шого подання на цифрове табло, бортовий комп’ютер автомобіля або в ПЕОМ для
аналізу й опрацювання через блок узгодження 17. Використання електронних ком8
понентів і схем великого ступеня інтегрованості типу мікропроцесорів забезпечує
швидкодію, точність вимірювання, низьку вартість виробу. Геометричні параметри
дають змогу застосовувати його на автомобілях для контролю якості палива в ре8
альних дорожніх умовах.

Для доведення працездатності розробленої конструкції октановимірювача з ядерно8
магнітним активуванням були проведені дослідження в реальних експлуатаційних
умовах. Поставлене завдання: експериментально довести, що запропонована методика
й виготовлене обладнання дають можливість виявляти високоякісні та відбракову8
вати некондиційні палива. 

За базовий був взятий автомобіль ВАЗ821011. На автомобілі8лабораторії був
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встановлений експериментальний варіант розробленого і виготовленого октанови8
мірювача. Паливо з бака по системі трубопроводів потрапляє у паливний насос і через
октановимірювач, під’єднаний до паливної магістралі, подається у карбюратор. Блок
індикації розробленого октановимірювача розміщений на панелі приладів.

Відповідно до плану експериментальних робіт були досліджені 224 зразки бензи8
нів. Вся вибірка палив являла собою бензини за октановим числом, розповсюд8
женим на ринку України, а саме 76880; 92; 95; 98, виготовлені за різними техноло8
гіями. Розходження між ними не бралися до уваги. Всі бензини порівнювалися між
собою та з еталонними, які поставлялися безпосередньо фірмами8виробниками, що
виключало їх підробку. Обсяг контрольної вибірки по кожному з чотирьох типів палив
становив 75 вимірювань. За місцем забору паливо було поділено на дві групи, а саме:
безпосередньо з колонки у каністру або з баку автомобіля.

Результати вимірювань заносились у базу даних і статистично оброблялися.
Загальний розподіл наведений на рис. 2, а і б. Статистична обробка підтвердила, що
результати проведених вимірів близькі до нормального закону розподілу.

а б

в г

Рис. 2 — Порівняння властивостей палив:

а — загальна еталонна вибірка; 
б — вплив технології виробника палива на його якість в умовах експлуатації; 

в — зміна властивостей палив залежно від регіонального місця заправки; 
г — зміна властивостей палив залежно від умов зберігання

Як видно з рис. 2, а, структурно виділяється різниця між властивостями палив. 
Із досить великою вірогідністю можна відрізнити палива різних сортів одне від одного.

Якщо порівняти між собою розподіли на рис. 2, а і 2, б, то видно, що з вірогідністю
майже 100% можна відбракувати непридатні для подальшої експлуатації палива і їх
пересортицю.

При аналізі розподілів, зображених на рис. 2, в і 2, г (порівняння властивостей
палив, узятих безпосередньо з паливозаправки і бака), видно, що тут чітко прояв8
ляється різниця у стані палив. Можна зробити висновок, що незадовільний стан збе8
рігання палив у баці автомобіля і його умови зберігання відіграють значну роль се8
ред причин незадовільної роботи автомобільних двигунів. На основі аналізу цих
залежностей робимо висновок, що за допомогою запропонованого октановимірю8
вача можна не лише оцінювати якість палива, а й з достатнім ступенем вірогідності
відрізняти палива одного виробника від інших виробників.

Як видно з рис. 2, в, залежно від регіонів заправки палива суттєво відрізняються
одне від одного, на що впливають, можливо, гірші умови зберігання або палива різ8
них сортів змішуються одне з одним як при зберіганні, так і при їх транспортуванні.

Висновки. Проведені натуральні випробування в реальних експлуатаційних умовах
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показали високу надійність розробленого оптоелектронного октановимірювача 
з ядерно8магнітним активуванням і результатів вимірювання октанового числа палива
у натуральних експлуатаційних умовах. Поточне безперервне вимірювання октано8
вого числа палива (бензину) під час роботи автомобільного двигуна з оцифруван8
ням сигналу на виході надає можливість його використання у системах керування
паливоподачею і автоматичної корекції запалювання двигунів. Водію наданий по8
тужний інструмент оперативного контролю якості автомобільних бензинів у реаль8
них експлуатаційних умовах.

Проведены работы по моделированию процессов магнитно,ядерного резонан,
са и оптического зондирования в инфракрасной области топлива. Разработан и из,
готовлен экспериментальный образец оригинального оптоэлектронного октано,
мера с ядерно,магнитной активацией. Проведенные эксплуатационные испытания
экспериментального образца разработанного магнитно,ядерного октаномера в ре,
альных эксплуатационных условиях показали высокую точность и надежность пред,
ложенной системы. Водителю предоставлен реальный инструмент оперативного
контроля качества автомобильных бензинов в дорожных эксплуатационных усло,
виях. Результаты работы могут быть использованы в автотранспортных предпри,
ятиях, на автозаправочных станциях и предприятиях автосервиса.

Ключевые слова: качество автомобильного топлива, дорожные эксплуатацион,
ные условия, оптоэлектронный октаномер, магнитно,ядерный резонанс, оптическое
зондирование, инфракрасная зона топлива, ядерно,магнитное активирование, авто,
транспортные предприятия, автозаправочные станции, предприятия автосервиса.

The works on simulation of nuclear magnetic resonance and optical sensing of fuels
in infrared region are carried out. Experimental prototype of an original optoelectronic
octane meter with a nuclear magnetic activation is designed and manufactured.
Conducted performance tests of the developed nuclear magnetic octane meter experi,
mental prototype under actual operating conditions have shown high accuracy and relia,
bility of the proposed system. A driver is provided with a real tool for rapid quality control
of gasoline under on,road operating conditions. The results can be used in most motor
transport companies, gas and auto service stations.

Key words: quality of motor fuels, road operating conditions, оctane optoelectronic,
magnetic nuclear resonance, optical sensing, infrared zone fuels, nuclear magnetic acti,
vation, transport enterprises, filling stations, car service businesses
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УДК 539.219.3;53.096:669.25’1’24’295:669.112.227.346.2 А. Н. Тітенко, 
кандидат фізико8математичних наук, доцент,

Я. А. Тітенко

ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍ² ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒ² ÑÏËÀÂ²Â 
Ç ÏÀÌ’ßÒÒÞ ÔÎÐÌÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂ² ÇÀË²ÇÀ

ÏÐÈ ÑÊËÀÄÍÈÕ ÇÎÂÍ²ØÍ²Õ 
ÒÅÐÌÎÌÅÕÀÍ²×ÍÈÕ ÂÏËÈÂÀÕ

Розглянуто механічні й електричні властивості функціональних сплавів на основі
Fe,Ni,Co,Ti з ефектом пам’яті форми. Аналізуються причини, які сприяють досяг,
ненню великих надпружних деформацій та високих значень реактивних напруг 
у сплавах цієї системи. Експериментально досліджено появу диференційної термо,
ерс в процесі мартенситного перетворення. Встановлена кореляція між темпера,
турними залежностями диференційної термо,ерс та електроопору досліджуваного
сплаву.

Ключові слова: мартенсит, надпружна деформація, ефект пам’яті форми,
термо,ерс, реактивні напруження.

Стрімкий прогрес сучасної техніки вимагає використання наукомістких техно8
логій, нових ефектів і явищ, що властиво матеріалам із спеціальними можливостя8
ми, наприклад функціональним матеріалам. Функціональні матеріали — це клас
матеріалів, які використовуються в різних галузях науки і техніки для вирішення
широкого спектра завдань шляхом використання їх функціональних характеристик,
а не конструкційних можливостей. У зв’язку з цим в якості функціональних матері8
алів починають використовувати матеріали з ефектом пам’яті форми (ЕПФ). Такі ма8
теріали знаходять широке і різноманітне практичне застосування. При цьому нерідко
поведінка конструкцій із запропонованих сплавів залежить не тільки від темпера8
тури, але й від вигляду напружено8деформованого стану. Поєднуючи силові і деформа8
ційні властивості елементів з матеріалів з ЕПФ, вдається проектувати і створювати
виключно прості й ефективні виконавчі пристрої роботів, різноманітні приводи 
в конвеєрних виробництвах, підсилювачі переміщень і т. ін. Ці матеріали знаходять
застосування і в незвичайних пристроях, які пов’язані з реалізацією ефекту над8
пружності. Змінюючи ефективну пружність матеріалу, можна вирішувати два технічні
завдання: створювати пружинні елементи з регульованою жорсткістю і створювати
акумулятори пружної енергії з регульованим питомим запасом [1]. Таким чином,
становить інтерес — як з практичної, так і з наукової точок зору — досліджувати по8
ведінку матеріалів, що володіють мартенситною і аустенітною непружністю, пам’ят8
тю форми і пластичністю перетворення, в ізотермічних умовах і в широких інтерва8
лах перетворень.

У цій статті розглядається клас функціональних матеріалів, які зазнають мар8
тенситних перетворень (МП), а також володіють незвичайними термомеханічними 
і термоелектричними особливостями (ЕПФ, надпружність, генерація реактивної на8
пруги, виникнення термо8ерс), зумовленими такими перетвореннями.

Мета роботи — визначення функціональних властивостей досліджуваних спла8
вів при зміні їх структурного стану.

Основні результати.
Термопружний мартенсит і надпружність. При дотриманні низки умов у сплавах

Fe8Ni8Co8Ti можна реалізувати термопружний характер γ↔α МП [2]. Основним мо8
ментом, що визначає наявність і оборотність γ↔α МП, є створення когерентних час8
тинок γ’8фази, однорідно розподілених в об’ємі аустенітної матриці. Під час пошуку
режимів термообробки, які поліпшують параметри МП, було встановлено, що для
багатьох сплавів цієї системи, особливо із вмістом титану менше 5 ваг.%, необхідно
проводити тривалий відпал для реалізації МП. Деякі сплави вимагають відпалу понад
5 год з тим, щоб отримати прийнятний відсоток перетвореного об’єму. Основним
недоліком тривалого старіння є окрихчування, що викликано комірчастим розпадом
аустеніту з виділенням на межах зерен колоній пластинок гексагональної η8фази
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(Ni,Co)3Ti. Виділення на межах зерен є причиною холодноламкості сплавів. Це, сво8
єю чергою, обмежує рівень напруги, що прикладається до зразка, і величину зво8
ротної деформації.

Відомі величини модуля Юнга і напруга плинності аустеніту сплавів Fe8(25833)%Ni8
(10825)%Co, зістарених при 873 К протягом 0,584 год (Ег≈1708190 ГПа, σã

S≈0,4580,85
ГПа) [3]. У нестаріючих аустенітних сплавах Fe830%Co825%Ni і Fe810%Co830Ni при
кімнатній температурі σã

S≈0,25 і ≈0,14 ГПа відповідно [4]. З пониженням температури
до 77 К σã

S в цих сплавах збільшується приблизно до 0,3 і до 0,24 ГПа відповідно.
Максимальне значення σã

S≈0,27 ГПа при кімнатній температурі сплави Fe8Ni мають 
в інварній області складів [4]. Модуль Юнга парамагнітного аустеніту сплаву Fe831%Ni8
6%Co Еã

ï
>180 ГПа, а модуль Юнга феромагнітного аустеніту близького по складу сплаву

Еã
ô ≈130 ГПа [2; 3]. Необхідними умовами для забезпечення надпружних деформацій

(НД) є невелика величина об’ємних ΔVA→M змін (А,аустеніт, М,мартенсит) при МП,
наявність зсувної компоненти деформації і висока межа плинності σS матричної
фази [5]. Високий σS сприяє збереженню когерентності при русі міжфазних меж А,М.

Поліпшенню НД сплавів Fe8Ni8Co8Ti також сприяють інварні аномалії в інтервалі
температур ТС–МS [5], де ТС — температура Кюрі аустеніту, а МS — температура по8
чатку прямого γ→α МП. Величина модуля зсуву нижче ТС також стає малою при на8
ближенні до температури МS, що сприяє зсувним деформаціям типу (110)γ[110] [6].
Зниження пружних модулів (пом’якшення гратки) нижче ТС пояснює малий темпе8
ратурний гістерезис МП і малу величину термодинамічної рушійної сили МП [6].

Даний сплав складу Fe837,0Co815,2Ni88,0Ti86,17Cu (ваг.%) при термообробці
(закалка від 1150

о
C; відпал 500

о
3 год) має такі температури МП: Мs — 5

о 
С; Мf — 100

о
С;

Аs — 80
о

С; Аf — 45
о

С; Тc–Мf — 205; ΔТ = 50
о 
С; Тc = 200

о 
С. Ефект НД проявляється для

даного класу функціональних матеріалів як в аустенітній, так і мартенситній фазах
(рис. 1).

Рис. 1 — Залежності напруження від деформації, які отримані при тестуванні сплаву
при температурах: а — Т = 523 К; б — Т = 77 К

При одновісному розтягу в аустенітному стані, досягши деякої величини напруги,
відбувається відхилення від лінійного ходу залежності σ−ε, що відповідає утворенню
мартенситу напруги. В процесі одновісного розтягування сплаву діаграма дефор8
мування набуває вигляду, що на рис. 1, а сама деформація складається з таких чинників:
εзагальна = εпружня + εнадпружня + εзалишкова (зображено круглими лініями на осі ε).

У першому циклі вантаження утворенню мартенситу передує пластична дефор8
мація матеріалу, як результат мала величина НД. З кожним подальшим циклом ван8
таження частка НД збільшується. При зовнішніх діях у результаті зсувних деформа8
цій відбувається утворення мартенситних кристалів, переважно орієнтованих по
напряму зусилля, що докладається, за рахунок менш сприятливих.

Зі збільшенням часу відпалу γ8аустениту за умови збереження когерентності 
з аустенітною γ8матрицею частинок γ’8фази, що виділяються, із збільшенням змісту
Cu, а також при вантаженні в мартенситному стані НД сплавів Fe8Ni8Co8Ti поліпшу8
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ються за рахунок переорієнтації мартенситних двійників. Максимальна величина
визначеної надпружної деформації у феромагнітних сплавах Fe8Ni8Co8Ti може ста8
новити 4,45%.

Генерація реактивної напруги і ефект пластичності перетворення. Функціональні
можливості приладів, що використовують сплави з ЕПФ, залежать не тільки від ве8
личини зворотної деформації, але й від величини механічної напруги при віднов8
ленні форми. Таку реактивну напругу, σR, для сплавів Ti8Ni і Fe8Mn8Si було знайдено,
наприклад, в [7]. Т. ч. σR для різних сплавів може змінюватись у широких межах. До8
сліджували сплав такого складу Fe826.0Ni816.9Co85.0Ti (ваг.%). Для обчислення σR

у повністю затиснутому стані був запропонований метод використання послідов8
ності частково затиснутого стану під час відновлення форми зразка. Була застосо8
вана така схема вимірювань: а) аустенітні зразки пружно деформувалися під дією
постійного одноосного розтягуючого вантаження (σ1=0,4 ГПа), що викликало пружну
деформацію εel; б) розтягнуті зразки охолоджувалися до 77 К під дією того ж самого
навантаження для отримання деформації εtr, а надалі отримували ще одну частку
деформації зразків εL в результаті додаткового вантаження σ2 (рис. 2).

Рис.2 — Схематична крива залежності «деформація–температура» (εε – Т) 
для эксперимента з термоциклювання в частково затисненому стані

Досягалася певна деформація εel + εtr + + εL ≈ 3%, і, нарешті, задана величина 
σR = σ1+σ2 ± σ3 при 77 К встановлювалася додатковим вантаженням (розвантажен8
ням), що супроводжується деформацією ±σм; в) зразки нагрівалися до температури,
що перевищує температуру закінчення зворотного МП (Т>Аf), генеруючи при цьому
реактивну напругу σR, із записом температурних залежностей відновлюваної де8
формації εR.

Отримана з експерименту залежність σR від εR показана на рис. 3, крива 1. Екс8
траполюючи цю криву до нульового рівня εR = 0 (повністю затиснутий стан), можна
обчислити реактивну напругу, яка становить σR

m ≈ 1ГПа. П’ятиразове термоциклу8
вання через інтервал МП викликає зростання реактивної напруги майже до 1,2 ГПа
(рис. 3, крива 2).

Рис.3 — Залежність σσR(εεR) для сплаву Fe)Ni)Co)Ti: 1 — після одного циклу нагрівання –
охолодження; 2 — після п’ятиразового термоциклування
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Термоелектричні явища. Поява сигналів термо8ерс (термо8електрорушійна сила)
можлива в однорідному матеріалі незмінного хімічного складу при зміні його крис8
талічної решітки в результаті зворотних фазових переходів. Така поведінка влас8
тива, наприклад, сплавам на основі Fe8Ni з вибуховою кінетикою утворення мартен8
ситу або при дії гідростатичного тиску під час фазового переходу [8; 9]. Фазовий перехід
18го роду протікає шляхом зародження і зростання нової фази в межах початкової 
і супроводжується виділенням або поглинанням прихованої теплоти |Q|. Методика
проведення експерименту представлена на рис. 4.

Рис 4 — Принципова схема пристрою для вимірювання диференційної термо)ерс

Зразок 1 поміщається в камеру 3 з регулюванням температури від 80 до 500 K.
На один кінець зразка насувають малопотужний електричний нагрівач 2, який створює
градієнт температур по довжині зразка. Різниця температур на кінцях зразка підтри8
мувалася на рівні 10–15 K. Термо8ерс вимірювалася по відношенню до міді діамет8
ром 0,2 мм. Температура контролювалася двома термопарами мідь – константан,
розташованими на кінцях зразка. Як вимірник напруги використовувався 88каналь8
ний модуль АЦП ICP8CON i87018 фірми ICPDAS.

Крива температурної залежності електроопору має характер, типовий для мета8
левих провідників (рис. 5).

Рис 5 — Температурні залежності диференційної термо)ерс та електроопору сплаву
(стрілками вказано нагрівання–охолодження)

Досягши температури Мs, відбувається зменшення електроопору в результаті
МП. При нагріванні відбувається зворотне перетворення. Залежності електричних
сигналів (α = f (T): α = U1 / T, де U1 — напруга, T3 і T2 — температури на кінцях зразка)
представлені на рис. 5. Максимум сигналу термо8ерс припадає на середину інтер8
валу МП, що відповідає максимальному градієнту температур, в результаті макси8
мального тепловиділення і тертя міжфазних меж А8М при МП. Причому при прямому
переході ця величина має більшу амплітуду 0,0055 проти 0,0043 mV/K. На підставі
існуючих в [10] виразів можна представити зв’язок між величинами α і p якої8небудь
фази у вигляді: α~(kp / T)1/2, де k — коефіцієнт теплопровідності. 

Висновки. Таким чином, сплави цієї системи при дотриманні деяких умов здатні
збільшувати значення надпружної деформації, розвивати значну реактивну напругу
і індукувати сигнали термо8ерс. Головним чинником, який визначає досягнення високої
реактивної напруги і надпружності, є старіння сплаву в аустенітному стані, що при8
водить до зміцнення не тільки аустеніту, але й мартенситу. Виділені в ході старіння
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когерентні включення γ’8фази успадковуються мартенситом і приводять до спот8
ворення тетрагональної ґратки мартенситу. Висока тетрагональність мартенситу
сприяє збереженню когерентного зв’язку між мартенситними і аустенітними ґрат8
ками в процесі зворотного перетворення, внаслідок чого і досягаються вказані ефекти.
Представлені сплави є перспективними матеріалами для використання їх функці8
ональних властивостей в якості виконавчих пристроїв у різних деформаційно8сило8
вих механізмах.

Рассмотрены механические и электрические свойства функциональных сплавов
на основе Fe,Ni,Co,Ti с эффектом памяти формы. Анализируются причины, которые
способствуют увеличению сверхупругой деформации и высоких значений реактив,
ных напряжений в сплавах этой системы. Экспериментально исследовано появле,
ние дифференциальной термо,эдс в процессе мартенситного превращения. Уста,
новлена корреляция между температурными зависимостями дифференциальной
термо,эдс и электросопротивления исследуемого сплава.

Ключевые слова: мартенсит, сверхупругая деформация, эффект памяти формы,
термо,эдс, реактивные напряжения. 

The mechanical and electrical properties of functional Fe,Ni,Co,Ti,based alloys with
shape memory effect have been examined. The reasons that contribute to an increase in
superelastic deformation and an achievement of high values of reactive stresses in this
system alloys have been were analysed. The differential thermo,emf behaviour in the
martensite transformation process was studied experimentally. The correlation between
the temperature dependence of the differential thermo,emf and electrical resistance in
the investigated alloy has been established.

Key words: martensite, superelastic deformation, shape memory effect, reactive
stresses, thermo,emf.
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УДК 629.3.01 В. В. Токарук, 
асистент

ÏÐÈÊËÀÄÍ² ÇÀÄÀ×² ÏÐÈÏÐÀÖÞÂÀÍÍß 
ÒÐÈÁÎÑÏÐßÆÅÍÜ ÄÂÈÃÓÍÀ ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎÃÎ ÇÃÎÐßÍÍß

ÇÀÑÎÁÀÌÈ ÀÊÓÑÒÎ-ÅÌ²Ñ²ÉÍÎ¯ Ä²ÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
Розглянуто можливість застосування методу акустичної емісії з метою підвищен,

ня рівня якості обкатки і скорочення часу ресурсних випробувань двигунів внутріш,
нього згоряння.

Ключові слова: двигун внутрішнього згоряння, припрацювання, пара тертя,
трибосистема, метод акустичної емісії.

Згідно з ГОСТ 23.002878, під припрацюванням розуміється процес зміни геометрії
поверхні тертя і фізико8механічних властивостей поверхневих шарів матеріалу в
початковий період тертя, що виявляється за постійних зовнішніх умов у зменшенні
сили тертя, температури поверхні й інтенсивності її зношування. В цей період знос
може досягати 20830% від граничних значень.

Залежно від умов фрикційного навантаження матеріалу пари тертя, режиму тертя
тривалість припрацювання може змінюватись у широких межах. Це є причиною
того, що існує безліч технічних регламентів з припрацювання вузлів тертя, причому
в більшості випадків оцінка припрацювання і якості припрацювання контактуючих
поверхонь практично здійснюється суб’єктивно і з великими витратами часу.

Мета дослідження — дослідити можливість застосування методу акустичної
емісії з метою підвищення рівня якості припрацювання і скорочення часу ресурсних
випробувань двигунів внутрішнього згоряння.

Аналіз існуючих методів. Існує низка методів контролю режимів і параметрів
тертя, за допомогою яких можна оцінювати ступінь припрацювання пари тертя [1].
В якості параметрів контролю використовуються такі, як температура в зоні тертя,
коефіцієнт тертя, електричний опір контакту, величини пружної і пластичної скла8
дових повної деформації поверхневих шарів матеріалу в локальній зоні. Проте ці
методи не набули великого поширення через низький ступінь точності і достовір8
ності результатів, пов’язаних з відмінністю у фізичній природі реєстрованих пара8
метрів; необхідності розбирання вузла тертя і обмеженого набору досліджуваних
матеріалів.

На практиці найчастіше використовуються способи контролю часу закінчення
припрацювання:

– за появою так званого дзеркала на поверхні тертя;
– за стабілізацією швидкості зношування [1].
Суб’єктивність в оцінюванні площі припрацьованої поверхні в першому випадку 

і необхідність виміру зносу принаймні за два проміжки дійсного часу припрацювання
в другому не дають змогу використовувати ці способи для прискорених випробу8
вань (експрес8аналізу), а також ускладнюють автоматизацію досліджень.

Дуже ефективним є використання для контролю припрацювання пар тертя методу,
базованого на реєстрації ультразвукового акустичного випромінювання, яке виникає
під час фрикційної взаємодії матеріалів.

Результати досліджень. З погляду фізики і механіки процесу припрацювання
акустичне випромінювання зони контакту несе більше об’єктивної інформації про
процес еволюції контактуючих поверхонь (припрацювання), ніж раніше розглянуті
параметри, а саме температура, коефіцієнт тертя і т. ін.

Те, що акустична емісія (АЕ) присутня при роботі пар тертя в будь8яких умовах (із
змащувальним матеріалом і без нього), виконаних із найрізноманітніших матеріалів
(метали, кераміка, полімери і т. д.), свідчить про його універсальність. Перевага методу
визначення припрацювання пар тертя з використанням акустичного випромінюван8
ня полягає в тому, що він не вимагає дорогої апаратури, змін у конструкціях випро8
бувальних машин або реальних об’єктів (додаткова електроізоляція пари тертя, вве8
дення силовимірювальних систем і т. ін.).
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Підвищення достовірності і точності визначення моменту закінчення припрацю8
вання зумовлено тим, що діапазон зміни параметрів акустичної емісії на порядок
ширший, ніж діапазон зміни таких характеристик, як коефіцієнт тертя, інтенсивність
зношування.

Застосування методу не обмежується випробувальними лабораторними уста8
новками, і він з успіхом може бути використаний у реальних (натурних) конструкціях
і виробах.

У роботі [2] вперше зроблено спробу розділення внесків різних джерел (фізико8
механічних властивостей матеріалів, механічних чинників, хімічних чинників, сере8
довище) в загальну енергомісткість АЕ при реєстрації АЕ в процесі припрацювання
трибоспряжень (ТС) при коченні з проковзуванням.

Зменшенням рівня проковзування вдалося понизити рівень активації поверхонь
тертя і чітко зафіксувати чотири етапи припрацювання. На першому етапі під час на8
вантаження відбувалася інтенсивна пластична деформація, яка супроводжувалася
випромінюванням сигналів АЕ з великою амплітудою. На другому етапі відбувалося
утворення захисних вторинних структур і зміцнення підповерхневих шарів. Ці проце8
си супроводжувалися значним зниженням рівня сигналів АЕ. Третій етап, названий
автором роботи «латентним», мав тривалість від 5 до 20 хв за різних умов випробу8
вань і супроводжувався випромінюванням сигналів АЕ на вельми низькому рівні,
зумовленому процесами пружнопластичної деформації і накопиченням мікропош8
коджень. І, нарешті, на четвертому етапі відбувалося лавиноподібне наростання пара8
метрів АЕ з подальшою стабілізацією після припрацювання. Рівень сигналів в цьому
випадку зростав порівняно з латентним періодом на декілька порядків.

Таким чином, вдалося експериментально підтвердити результати теоретичних
досліджень [3], згідно з якими рівень сигналів АЕ від пружнопластичної деформації
на декілька порядків нижче за рівень сигналів від поверхневого руйнування.

Значний рівень сигналів АЕ під час навантаження можна пояснити когерентним
спрацьовуванням джерел АЕ при пластичній деформації у великих об’ємах [4; 5], що
робить можливим контролювати рівень пластичної деформації під час навантажен8
ня ТС об’ємних гідромашин.

Таким чином, висока чутливість методу АЕ до процесів поверхневого руйнування
зумовила використання методу з метою експлуатаційного контролю і діагностики
ТС низки вузлів машин і механізмів [6; 7; 8; 9]. У вказаних роботах зазначено, що на
характер навантаження ТС значний вплив має робочий процес.

Розглянемо параметри АЕ, що застосовуються для оцінювання процесу припра8
цювання. У [10] розроблено методику оптимізації обкатки вузлів тертя гідромашин
з безперервним контролем діагностичних параметрів акустичної емісії, яка дала змогу
скоротити час обкатки гідромашин і зменшити знос ТС.

При вивченні методом АЕ процесів припрацювання використовувалися різні кри8
терії [2; 5; 7], проте загальною закономірністю для них була їх стабілізація після
закінчення припрацювання. Спроби оцінити знос припрацювання за сталими показ8
никами параметрів АЕ давали значний розкид значень інтенсивності зношування [6],
що зумовлено відсутністю критеріїв і методик оцінювання інтенсивності зношування
на нестаціонарних режимах.

На думку автора роботи [11], для кількісного оцінювання інтенсивності зношу8
вання в періоді припрацювання ефективним є застосування статистичних характе8
ристик (наприклад, дисперсії флуктуації трибопараметрів).

Характеристики розсіювання несуть обсяжну інформацію про трибопроцеси і, зо8
крема, відображають його ентропію як ступінь визначеності стану у випадковому про8
цесі [12].

Максимум дисперсії (і ентропії процесу) слугує діагностичним критерієм завер8
шеності основної стадії перехідного процесу [6]. Зменшення дисперсії амплітудного
розподілу імпульсів АЕ під час припрацювання, мабуть, підтверджує гіпотезу про те,
що після закінчення припрацювання стан окремих плям фактичного контакту, що на8
пружено деформується, вирівнюється [13], а зменшення середньоквадратичних
значень амплітуди АЕ відповідають тому, що напруга на них стає мінімально можли8
вою для цих умов тертя [14]. Це твердження узгоджується з умовами переходу ло8
кальних мікрооб’ємів матеріалів до пружного контакту [13].

Таким чином, все різноманіття процесів поверхневого руйнування в ході припра8
цювання можна розділити на дві характерні ділянки — нестаціонарний і стаціонарний.
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Використання АЕ8критеріїв на кожній ділянці має свої особливості і потребує об8
ґрунтовування. Так, у роботі [15] вказано, що основною умовою, яку має задоволь8
няти випадкова стаціонарна функція, є умова постійності дисперсії. Час вибірки при
цьому не повинен залежати від ділянки, на якій проводився вимір параметрів. Тому
в разі вивчення динамічних нестаціонарних процесів, характерних для перших етапів
припрацювання, дисперсія флуктуації трибопараметрів не може бути критерієм,
адекватно до того, що відображають процеси пластичної деформації і поверхневого
руйнування. У цьому випадку, мабуть, доцільно використовувати енергетичні пара8
метри — такі як потужність АЕ [2].

У літературі [16; 17; 18; 19; 20; 21] найвідповідальнішими і визначальними за дов8
говічність деталями двигунів внутрішнього згоряння є розподільний вал і втулки,
колінчастий вал, вкладиші корінних і шатунних підшипників, гільзи циліндрів і порш8
неві кільця.

Висновки. Скорочення часу і підвищення рівня якості припрацювання вузлів тертя
двигуна внутрішнього згоряння із застосуванням акусто8емісійного методу дають
можливість розробити методику навантажувально8швидкісної дії на поверхні дета8
лей, що припрацьовуються, з метою отримання заданої будови поверхневих струк8
тур трибосистеми з подальшим розвантаженням до режимів, що забезпечують фор8
мування в процесі припрацювання оптимальних структур, які володіють високою
зносостійкістю на номінальних режимах роботи.

Застосування методу АЕ для діагностики вузлів тертя двигуна внутрішнього зго8
ряння уможливить виявлення дефектів на ранніх стадіях розвитку, що дасть змогу
уникнути повного руйнування пошкодженої деталі, оскільки повністю зруйнована
деталь може стати причиною виходу з ладу не тільки вузла тертя, а й усього двигуна.

Рассмотрена возможность применения метода акустической эмиссии с целью
повышения уровня качества обкатки и сокращения времени ресурсных испытаний
двигателей внутреннего сгорания.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, приработка, пара трения,
трибосистема, метод акустической эмиссии.

Were considered the abilities of usage the methods of acoustic,emission with the aim
of increasing the quality of runnings and reducing the tests resource time of internal com,
bustion engine.

Key words: internal combustion engine, bedding, friction pair, tribosystem, acoustic,
emission method.
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149

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 1

, 
2

0
1

1



Урсуляк Лариса Василівна — старший викладач кафедри хімії та новітніх
хімічних технологій Інженерно8технологічного інституту Університету «Україна»

Хавхун Галина Миколаївна — кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну
Інженерно8технологічного інституту Університету «Україна»

Хлоп’як Олена Костянтинівна — старший викладач кафедри технології харчу8
вання Інженерно8технологічного інституту Університету «Україна»

Шаповал Володимир Володимирович — кандидат технічних наук, доцент ка8
федри автомобільного транспорту Інженерно8технологічного інституту Університе8
ту «Україна»

150

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 1

, 
2

0
1

1



Теоретичне та науково8методичне видання

ÂIÑÍÈÊ
ÓÍIÂÅÐÑÈÒÅÒÓ «ÓÊÐÀ¯ÍÀ»

Ñåð³ÿ «Ñó÷àñí³ ³íæåíåðí³ òåõíîëîã³¿»

¹ 1, 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію
Кі № 470 від 01.03.2000 року

Засновник:
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Головний редактор П. М. Таланчук

Редактор С. С. Самойлова
Комп’ютерна верстка І. В. Бажан
Художник8дизайнер І. О. Клименко

Оригінал8макет виготовлено у видавничо8друкарському комплексі
«Університету «Україна»

03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, тел. (044) 424840869, (044) 424856826
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 405 від 06.04.01

Віддруковано з оригінал8макета у видавничо8друкарському комплексі
«Університету «Україна»

Підписано до друку . Формат 70х108/8.
Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 17,56.

Обл. вид. арк. 10,8. Наклад 150 прим.

В
ІС

Н
И

К
 У

Н
ІВ

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
У

 «
У

К
Р

А
ЇН

А
» 

№
 1

, 
2

0
1

1


