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РОЗДІЛ I 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

УДК 338.2:330.101.541 В. В. Малишев, 
 доктор технічних наук, професор 

 
ЄДИНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ 
НАУКОВО�ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ 

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 
 

У статті розглянуто питання ефективності прогнозування науково�техніч�
ного розвитку та створення єдиної системи прогнозування на державному рівні. 

 
Ключові слова: науково�технічний прогрес, комплексні технології, прогнозно�

аналітичні дослідження, ефективність прогнозування. 
 
Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом Євро!

пейської інтеграції» на 2004–2015 роки, схваленої Указом Президента України 
від 28 квітня 2004 р. № 493, визначено необхідність переходу до інноваційної мо!
делі економічного зростання та розвитку наукоємного високотехнологічного 
виробництва. Разом з тим на сьогодні основу національної економіки станов!
лять сировинні та низькотехнологічні галузі, що істотно знижує потенціал роз!
витку України як конкурентоспроможної держави в довгостроковій перспективі. 
Результати наукових досліджень і науково!технічних розробок не впливають 
на зростання валового внутрішнього продукту, наукоємна складова якого не 
перевищує 1,3 відсотка [1, 2]. 

Мета статті — показати шляхи створення на державному рівні єдиної сис!
теми прогнозування науково!технологічного розвитку України. 

Конкурентоспроможність національної економіки визначається темпами 
впровадження новітніх науково!технічних розробок, рівнем розвитку наукоєм!
ного виробництва, ефективністю та динамічністю інноваційних процесів. Сьо!
годні у забезпеченні економічного зростання більшості держав світу науково!
технологічний розвиток відіграє провідну роль. Його підтримка на державному 
рівні здійснюється насамперед за допомогою визначення державних пріорите!
тів науково!технологічного розвитку, що дає змогу концентрувати фінансові 
та людські ресурси для реалізації конкурентних переваг вітчизняного науко!
во!технологічного сектора та забезпечення прогресивних технологічних стру!
ктурних зрушень в економіці. 

_____________ 
© В. В. Малишев 
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В Україні фундаментальні та прикладні дослідження, які спрямовано на по!
будову високотехнологічної конкурентоспроможної економіки, реалізуються 
провідними академічними науково!дослідними інститутами та вищими на!
вчальними закладами. Ця наукова діяльність регламентується Законом Украї!
ни «Про наукову і науково!технічну діяльність» від 13.12.1993 р. № 1977, Законом 
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.06.2001 р. 
№ 2623!III, Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяль!
ності в Україні» від 16.01.2003 р. № 433!IV та Законом України «Про Загаль!
нодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» 
від 09.04.2004 р. № 1676!IV. 

Прогнозування науково�технічного прогресу та науково�технологічного роз�
витку. Протягом багатьох останніх років практично всі розвинуті держави 
здійснюють прогнозування науково!технологічного розвитку. Нині більше ніж 
у 40 країнах виконуються комплексні державні програми прогнозно!аналітичних 
досліджень, результати яких використовуються не тільки для визначення пріо!
ритетів під час розподілу бюджетних коштів, але є також орієнтиром для при!
ватного сектора під час формування власних стратегій технологічного розвитку. 
Ініціатором і головним замовником прогнозування науково!технологічного 
розвитку в основному є держава. Вона ж виконує керуючу роль в розвитку на!
уково!технічного прогресу [3]. 

Вчені США одними з перших визначили і сформулювали непрогресивність 
роздільного розвитку технології, техніки та систем керування, коли виявилися 
системні проблеми в управлінні великим виробництвом, наприклад телефонни!
ми мережами, електростанціями, розподільниками та споживачами електро!
енергії тощо. Ці проблеми не могли бути вирішені шляхом зміни однієї з ком!
понент: нової технології, вдосконалення техніки та устаткування, поліпшення 
організації праці і покращення кваліфікації виконавців. Тому в 1960!х роках 
з’явилася нова наукова галузь — великі системи, а в 1970!ті роки сформувалася 
нова наукова дисципліна — управління організаційними системами. Об’єдную!
чою ознакою «великих систем» та організаційного управління є поняття комп!
лексної технології. Саме такі технології, як рушійна сила конкурентної бороть!
би, впливають на державний сектор і завдяки їх розвитку стала можлива більш 
стрімка глобалізація світової економіки. 

Основним методом виявлення пріоритетних напрямів розвитку науково!
технічного прогресу, в тому числі критичних технологій, у багатьох країнах є 
«форсайт». Форсайт (від англ. foresight — «погляд у майбутнє») — інструмент 
формування пріоритетів і мобілізації великої кількості учасників для досяг!
нення якісно нових результатів у сфері науки та технологій, економіки, дер!
жави і суспільства. Таким чином поступово формується перелік критичних 
технологій світового рівня [4]. 

В Україні сьогодні відсутня ефективна система забезпечення проведення 
системних і регулярних прогнозно!аналітичних та стратегічних маркетингових 
досліджень у сфері науково!технологічного розвитку на середньостроковий та 
довгостроковий період. Однак, необхідно відмітити, що на базі Українського 
інституту науково!технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) проводяться 
форсайт!дослідження за методом цільових груп експертів [5]. На виконання 
Державної програми прогнозування науково!технологічного розвитку в Укра!
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їні на 2008–2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.09.2007 р. № 1118, розроблено методологію прогнозування науково!
технологічного розвитку та відпрацьовано технологію виявлення та уточнен!
ня критичних технологій за пріоритетними напрямами розвитку науки і тех!
ніки. Такі пріоритетні напрями в Україні було визначено в рамках Державної 
програми прогнозування науково!технічного розвитку на 2004–2006 рр. Це — 
енергоефективність і енергозбереження, нові речовини та матеріали, біотех!
нології, інформаційно!комунікаційні технології, раціональне природокорис!
тування, профілактика та лікування найпоширеніших захворювань [6]. 

Головною метою Державної програми прогнозування науково!технологіч!
ного розвитку на 2008–2012 роки є створення правових, економічних та орга!
нізаційних умов для прогнозування науково!технологічного розвитку в єди!
ній системі стратегічних документів розвитку економіки держави. У цьому 
випадку маємо на увазі законодавчу гілку влади. 

Рівень її дієвості має двоїсту оцінку. З позиції кількості, наявний в Україні 
масив правових норм цілком достатній для регламентації основних умов висо!
котехнологічної діяльності. З позиції ж якісного їх наповнення, існуючі нор!
ми мають ряд недоліків. До них належать: відсутність критеріально вичерпних 
визначень суті високих технологій, високотехнологічної продукції і високотех!
нологічного виробництва; ототожнення високих технологій до затверджених 
законодавчо стратегічними пріоритетами інноваційної діяльності, методика 
визначення яких на рівні нормативів так і не визначена. Враховуючи вагоме 
значення окреслених недоліків у справі організації ефективної системи пра!
вового регламентування умов розвитку високих технологій, можна зробити 
висновок про те, що фактично сьогодні в Україні відсутній дієвий механізм 
державного управління економікою високотехнологічної сфери [7, 8]. 

Відсутність ефективних механізмів об’єктивного визначення спільних та 
слабких сторін вітчизняного сектора досліджень та розробок, перспектив збе!
реження та розвитку вітчизняного науково!технічного потенціалу та форму!
вання переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з урахуванням 
конкурентоспроможності результатів наукових досліджень та науково!техніч!
них розробок обумовлює подальший інерційний розвиток вітчизняної науки 
й відсутність довгострокової стратегії державної політики у сфері наукової 
і науково!технічної діяльності. 

Ефективність прогнозування науково�технічного розвитку та створення єди�
ної системи прогнозування. Проблема забезпечення ефективного прогнозу!
вання науково!технологічного розвитку може бути вирішена таким шляхом: 

• організації проведення прогнозно!аналітичних та стратегічних маркетин!
гових досліджень науково!технологічного розвитку окремо за кожною галуззю 
економіки відповідними центральними органами виконавчої влади, що перед!
бачає створення за кожним галузевим напрямом окремої організації, відпові!
дальної за проведення такого прогнозування. Зазначений варіант потребува!
тиме значних фінансових витрат та не розв’яже проблему скоординованості 
прогнозно!аналітичних досліджень і об’єктивності їх результатів; 

• використання результатів прогнозно!аналітичних досліджень у сфері нау!
ково!технологічного розвитку, які проводяться іноземними державами. Такий 
варіант розв’язання проблеми може призвести до визначення пріоритетними 
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тих напрямів розвитку науки і техніки, які не враховують особливості та потен!
ціал вітчизняного сектора наукових досліджень та розробок; 

• створення єдиної системи прогнозування науково!технологічного розвит!
ку. Такий варіант забезпечить порівняння результатів прогнозування за галу!
зями і тематичними напрямами наукових досліджень, об’єктивність отрима!
них результатів, а також економію бюджетних коштів. 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є створення на державному 
рівні єдиної системи прогнозування науково!технологічного розвитку. Її ство!
рення можливо здійснено таким шляхом: 

• формування нормативної, організаційної, матеріально!технічної та кад!
рової бази для такого прогнозування; 

• запровадження систематичного моніторингу результативності вітчизня!
ного сектора наукових досліджень та розробок; 

• формування єдиної бази даних про експертів із прогнозування науково!
технологічного розвитку із залученням фахівців підприємств, установ і орга!
нізацій усіх форм власності; 

• запровадження систематичних прогнозно!аналітичних досліджень нау!
ково!технологічного розвитку, стратегічних маркетингових досліджень рин!
кового попиту на високотехнологічну продукцію та формування відповідних 
прогнозів; 

• організації міжнародного співробітництва у сфері прогнозування науко!
во!технологічного розвитку. 

Для розв’язання проблеми вкрай необхідне створення відповідної Держав!
ної програми, виконання б якої дало можливість: 

• розробити порядок, методологію та програмне забезпечення для прове!
дення прогнозно!аналітичних досліджень і моніторингу науково!технологіч!
ного розвитку; 

• сформувати базу даних про експертів та підготувати фахівців із прогнозу!
вання науково!технологічного розвитку; 

• проводити систематичну оцінку результативності вітчизняного сектора 
наукових досліджень і розробок на основі комплексних показників науково!
технічного потенціалу, гармонізованих із відповідними міжнародними систе!
мами; 

• забезпечити систематичне визначення результатів та інноваційної спря!
мованості діяльності наукових установ і організацій, а також впливу науково!
технологічного розвитку на макроекономічні показники; 

• сформувати базу даних створеної знаково!технічної продукції у розрізі 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 

Запровадження постійно діючої системи прогнозування науково!техноло!
гічного розвитку дасть змогу: 

• забезпечити об’єктивність визначення пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки та спрямованість діяльності державного сектора наукових до!
сліджень та розробок на задоволення потреб вітчизняної економіки; 

• створити умови для залучення виробничого сектора до процесів форму!
вання державної політики у сфері наукової, науково!технічної й інноваційної 
діяльності; 
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• підвищити ефективність використання бюджетних коштів, що спрямо!
вуються на підтримку наукової і науково!технічної діяльності; 

• сприяти залученню позабюджетних коштів на проведення наукових до!
сліджень і науково!технічних розробок із доведенням їх частки до двох третин 
у загальному обсязі фінансування наукової сфери; 

• збільшити частку програмно!цільового фінансування наукових досліджень  
і науково!технічних розробок у загальному обсязі видатків державного бю!
джету на наукову й науково!технічну діяльність; 

• підвищити ефективність використання бюджетних коштів, що спрямо!
вуються для виконання замовлення на проведення наукових досліджень та 
науково!технічних розробок і зменшити ризик фінансування за рахунок таких 
коштів розроблення та впровадження безперспективних технологій; 

• визначити напрями наукових досліджень і науково!технічних розробок, 
які забезпечать посилення конкурентних позицій України на світовому рин!
ку, розширення бази економічного зростання та збільшення кількості робо!
чих місць. 

Виклики, що постають перед системою управління науково!технологічним 
розвитком, вимагають поєднання державної підтримки великих наукових про!
ектів із ринковими підходами до стимулювання технологічної модернізації та 
впровадження результатів досліджень за активної участі малих інноваційних 
підприємств. Державна підтримка такої співпраці має ґрунтуватися на вико!
ристанні різних фондів і фінансових інструментів на всіх стадіях трансферу 
знань від лабораторії до виробництва продукції. Базою цих процесів має стати 
прозора система конкурсів проектів, в якій чітко визначено перелік критеріїв 
кінцевих результатів для оцінки економічного впливу, а спиратися вона повинна 
на регулярні огляди незалежних експертів та їхньої оцінки ризиків [9, 10]. 

Особливу увагу необхідно звернути на розвиток нанотехнологій у всіх сфе!
рах діяльності. Потребує уваги підготовка сучасних інженерів у світлі реалізації 
принципів і завдань Болонського процесу, створення навчально!науково!ви!
робничих комплексів інженерної освіти та впровадження професійно!орієн!
тованих програм вищої освіти [11–13]. 

В Україні впровадження нових підходів до вироблення та реалізації еконо!
мічної та науково!технічної політики передбачається проектом Закону Украї!
ни «Про державне стратегічне планування», розробленим Мінекономіки ра!
зом з іншими органами виконавчою влади. Цим законопроектом передбачено 
перехід від коротко! до середньо! та довгострокового планування, розроблен!
ня довгострокової Стратегії та середньострокового Стратегічного плану соці!
ально!економічного розвитку України при створенні чіткої вертикалі для ви!
конання цих завдань. 

 
В статье рассмотрены вопросы эффективности прогнозирования научно�

технического развития и создания единой системы прогнозирования на государ�
ственном уровне. 

 
Ключевые слова: научно�технический прогресс, комплексные технологии, 

прогнозно�аналитические исследования, эффективность прогнозирования. 
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The questions of the effectiveness of scientific�and�technical development forecasting 
and creating the unified forecasting system at the state level were considered. 

 
Key words: scientific�and�technical progress, complex technologies, forecasting and 

analysis research, effectiveness of the forecasting. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

В КОНТЕКСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
 
У статті досліджено екологічні проблеми сталого розвитку та збереження 

навколишнього середовища в контексті навчання студентів. Наведено перелік 
основоположних принципів «зеленої хімії». Визначено предмет дослідження, осно�
вні завдання та міждисциплінарний характер екологічної науки. 

 
Ключові слова: екологія, навчання, сталий розвиток, збереження навколиш-

нього середовища, «зелені технології», екологічна освіта, основи і принципи. 
 
Вступ. Згідно з ініціативою Міжнародного союзу теоретичної та практич!

ної хімії (ІЮПАК), що підтримується ЮНЕСКО, 63!а сесія Генеральної Аса!
мблеї Організації Об’єднаних Націй проголосила 2011 рік Міжнародним ро!
ком хімії. У резолюції ООН з Міжнародного року хімії підкреслюється, що 
досягнення фундаментальної хімії значною мірою зумовлює сучасний рівень 
розуміння будови матеріального світу, а хімічні підходи та технології відігра!
ють ключову роль у розв’язанні глобальних проблем сталого розвитку та збе!
реження навколишнього середовища, в забезпеченні населення планети чис!
тою водою, їжею, ефективними ліками, енергією. Запропонований ІЮПАК 
девіз року хімії «Хімія — наше життя, наше майбутнє» повинен сприяти розу!
мінню різними шарами суспільства важливої ролі хімії, підвищенню попиту на 
хімічні знання і розробки, залученню здібної молоді в хімічну науку та проми!
словість, поглибленню міжнародного співробітництва хіміків та їх організацій 
в інтересах збереження нашої планети та вирішення глобальних проблем людства 
[1; 2]. Окрему увагу повинно бути зосереджено на впровадженні нанотехноло!
гій для підготовки сучасного інженера в світлі реалізації принципів і завдань 
Болонського процесу [3] та формування екологічної компетентності особис!
тості в умовах фундаменталізації освіти [4]. 

Метою роботи було дослідження екологічних проблем сталого розвитку та 
збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів. 

Проведення року хімії в нашій країні повинно сприяти створенню та впро!
вадженню нових екологічно безпечних, енерго! та ресурсозберігаючих процесів 
хімії та хімічної технології, сприяти модернізації економіки країни, подоланню 
її сировинного характеру та переведенню на сучасний високотехнологічний 
шлях розвитку багатьох екологічних і природоохоронних проблем. 

Серйозним спонукальним та об’єднуючим моментом у боротьбі за це є так 
звані «зелені рухи» та «зелені технології». Початок «зеленому руху» було пок!
ладено ще в 60!і роки ХХ століття, коли громадськість Північної Америки та 
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Західної Європи, яка виступає за збереження навколишнього середовища, до!
билася посилення природоохоронного законодавства та посилення контролю 
за використання токсичних хімікатів у різних галузях економіки та соціальної 
сфери. Окрім штрафних санкцій та заборони застосування ряду особливо не!
безпечних хімікатів, посилилась увага до пошуку менш токсичних заміщуючих 
хімічних речовин, альтернативних технологій енерго! та ресурсозбереження. 
Більш того, законодавчо був введений токсикологічний контроль отриманих  
і застосовуваних хімічних речовин та матеріалів. 

Визначення «зеленої хімії», прийняте ІЮПАК [5], таке: «Зелена хімія — від!
криття, розробка та використання хімічних продуктів та процесів, які зменшу!
ють або виключають використання та утворення шкідливих речовин». Визна!
чення прямо вказує на необхідність урахування можливих негативних явищ 
ще на стадії створення нових сполук, про що раніше дослідники часто не за!
думувалися. Поль Анастас та Джон Корнер сформулювали 12 принципів «зе!
леної хімії», які стали нині класичними [6]. Ці принципи, що розкривають 
практичні аспекти визначення ІЮПАК, наводяться нижче. 

• Запобігання (краще не допускати утворення відходів, ніж займатися їх 
переробкою або знищенням). 

• Раціональне (ефективне) використання вихідних реагентів (методи син!
тезу повинні розроблятися таким чином, щоб у складі кінцевого продукту 
входило якомога більше атомів використовуваних вихідних реагентів). 

• Зниження загрози процесів і продуктів синтезу (у всіх можливих випад!
ках потрібно прагнути до використання або синтезу речовин, нетоксичних або 
малотоксичних для людини та навколишнього середовища). 

• Конструювання «зелених» матеріалів (технології повинні забезпечувати 
створення нових матеріалів з найкращими функціональними характеристи!
ками та мінімальною токсичністю). 

• Виключення використання небезпечних допоміжних реагентів (варто по 
можливості уникати використання в процесі синтезу допоміжних реагентів 
(розчинників, екстрагентів тощо): якщо це можливо, ключовим є параметр 
токсичності). 

• Енергозбереження (варто сповна враховувати економічні та екологічні нас!
лідки, пов’язані із затратами енергії в хімічних процесах: бажано здійснювати 
процеси синтезу при кімнатній температурі та нормальному атмосферному тиску). 

• Використання відновлюваної сировини (у більшості випадків, коли це 
технічно можливо та економічно вигідно, варто віддавати перевагу відновлю!
ваній сировині). 

• Зменшення числа проміжних стадій (потрібно мінімізувати або зовсім 
відмовитися від непотрібних проміжних стадій (блокуючі групи, протектори, 
проміжні модифікатори фізичних та хімічних процесів), оскільки проміжні 
стадії зазвичай поєднанні з додатковими відходами та збільшенням кількості 
реагентів, які використовують). 

• Використання каталітичних процесів (каталітичні процеси з максимально 
можливою селективністю більш прийнятних стехіометричних реакцій). 

• Біорозклад (потрібно прагнути до легкого біорозкладу вихідних та отри!
маних із них продуктів, які не призводять до небезпечних для навколишнього 
середовища сполук). 
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• Забезпечення аналітичного контролю в реальному часі (для попере!
дження утворення небезпечних відходів потрібно розвивати аналітичні мето!
ди, які забезпечують можливості моніторингу та контролю в реальному часі). 

• Попередження можливості аварій (хімічні сполуки, які використовують 
в технологічних процесах, повинні бути присутні в формах, які мінімізують 
можливість хімічних аварій, таких, як викиди сильнодіючих отруйних речо!
вин, вибухи, пожежі). 

Визначення, предмет дослідження, основні завдання та міждисциплінарний 
характер екологічної науки. Термін «екологія» став останнім часом «всепро!
никаючим» і «всеохоплюючим». Будь!яка наука сьогодні без зусиль установ!
лює свою предметну галузь екологічних досліджень. Такий феноменальний злет 
екологічного напряму небезпідставний і потребує уточнень. 

Термін екологія вперше вжив у 1866 році німецький учений Е. Геккель. Він 
походить від грецьких слів oikos, що означає дім, помешкання, місце перебу!
вання та logos — наука. Так Геккель назвав науку, що вивчає організацію та 
функціонування надорганізмових систем різних рівнів: видів, популяцій, біо!
ценозів та біосфери. Спочатку цей термін використовувався тоді, коли йшло!
ся про вивчення взаємозв’язків між рослинними та живими спільнотами, що 
входять до складу стійких та організованих систем, які склалися в процесі 
еволюції органічного світу з навколишнім середовищем. 

Екологія є складовою частиною біології. Американських еколог Юдін Одум 
дав найбільш коротке і найменш спеціальне визначення екології — це біоло!
гія навколишнього середовища [7]. При цьому автор запропонував ще кілька 
варіантів визначення екології, а саме: 

• екологія — дисципліна, що вивчає загальні закони функціонування еко!
систем різного ієрархічного рівня; 

• екологія — комплексна наука, що досліджує середовище існування жи!
вих істот (включаючи людину); 

• екологія — галузь знань, що розглядає деяку сукупність предметів та явищ 
з точки зору суб’єкта або об’єкта (живого або за участю живого), який є централь!
ним у цій сукупності; 

• екологія — дослідження становища людини як виду та суспільства в еко!
сфері планети, її зв’язків з екологічними системами та засоби впливу на них; 

• екологія — об’єднуючий елемент усієї розумової діяльності людини на пла!
неті, що сприяє знаходженню раціональних рішень у процесі господарської дія!
льності людини і при оцінці її досягнень та успіхів не в споживацькому аспекті, 
а у встановленні їх права на життя лише в тому випадку, коли вони базуються 
на м’яких впливах господарської діяльності людини на природне і навколишнє 
середовище і не завдають прямих і опосередкованих збитків людині як особі, 
здоров’ю та добробуту нинішніх та наступних поколінь людей на Землі; 

• екологія — наука про способи обмеження споживання ресурсів біосфери 
для задоволення потреб господарської діяльності людини, або, іншими словами, 
наука про обмежувальні прогнози в господарській діяльності людини на Землі; 

• екологія — це наука, яка досліджує закономірності життєдіяльності ор!
ганізмів (у будь!яких проявах, на всіх рівнях інтеграції) у їх природному сере!
довищі існування з урахуванням змін, які вносяться у середовище діяльністю 
людини; 

• екологія — наука про відносини живих організмів та їх угруповань між 
собою та з довкіллям. 
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Предметом дослідження екології є детальне вивчення за допомогою кількіс!
них методів основ структури та функціонування природних та створених люди!
ною систем. Жива природа, що оточує нас, — це не безладне, випадкове поєд!
нання живих істот. Вона є стійкою організованою системою органічного світу, 
що склалася в процесі його еволюції. Центральне місце в екології посідає про!
блема динаміки та чисельності популяції і механізмів її регулювання. Тут ви!
являється значимість участі популяційних (конкуренція за їжу) та біоценоти!
чних (хижаків, паразитів, збудників захворювання) механізмів. 

Екологія, постійно збільшуючи набір факторів зовнішнього середовища, ви!
вчає їх вплив на організми, популяції, людину. Звідси випливає прямий зв’язок 
екології з господарською діяльністю людини, особливо з такими масштабни!
ми виробництвами, як енергетика, паливо! та ресурсовидобувні комплекси, 
хімія, транспорт, лісове та сільське господарство тощо. 

Тому серед основних завдань екології можна виділити такі: 
• дослідження особливостей організації життя, в тому числі в зв’язку з антро!

погенним, що є результатом людської діяльності, впливом на природні системи; 
• створення наукової основи раціональної експлуатації біологічних ресурсів; 
• прогнозування змін природи під впливом діяльності людини; 
• збереження середовища існування людини. 
Екологічні системи. Проблеми господарської діяльності суспільства. Під 

екологічною системою розуміють сукупність елементів, утворених живими 
організмами та середовищем їх існування, пов’язаних між собою обміном ре!
човин та енергії. При дослідженні регулювання чисельності ссавців велике 
значення надається аналізові взаємопов’язаних фізіологічних, гормональних 
та залежних від поведінки механізмів. У динаміці чисельності популяцій най!
глибше вивчається роль практично важливих видів: шкідників сільського та 
лісового господарства, носіїв та переносників збудників захворювань, об’єктів 
рибного та мисливського промислів. 

Взаємовідносини людини з видами, популяціями, спільнотами в наш час є 
екологічно незбалансованими. Унаслідок цього мають місце значні втрати 
врожаїв через шкідників, значних збитків завдають живі організми сировині, 
матеріалам, техніці, будівлям та спорудам, пам’ятникам культури, скорочується 
чисельність та зникають окремі види, виникає екологічний дискомфорт урба!
нізованого середовища, що поглиблює стресові ситуації, зростає захворюва!
ність людей. 

Збалансованість взаємовідносин людини з видами, популяціями та спіль!
нотами може бути досягнута за рахунок комплексних зусиль з боку людини 
шляхом екологічної регламентації господарської діяльності, цілеспрямованого, 
екологічно виправданого впливу на види, популяції та екосистеми, шляхом 
екологічного виховання підростаючих поколінь. 

Завдяки цьому може бути розв’язано багато проблем господарської діяль!
ності суспільства: 

•інтенсифікація виробництв ряду галузей; 
•збереження та заощадження сировини; 
•охорона історичних та архітектурних пам’яток; 
•збільшення часу експлуатації промислових та житлових комплексів; 
•збільшення тривалості життя та зниження захворюваності людей в умовах 

урбанізованого середовища; 
•вдосконалення механізмів взаємодії суспільства та природи. 
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Характерною рисою екології є те, що вона не належить до числа наукових 
дисциплін з простою лінійною структурою, оскільки вона є міждисциплінар!
ною. У процесі свого розвитку та освоєння людиною нових дисциплін еколо!
гічні знання повинні безперервно накопичуватися. Екологія є спільною базою 
співпраці фахівців усіх напрямів: натуралістів та інженерів, експериментато!
рів та вчених!теоретиків, біологів, математиків, економістів, медиків, метео!
рологів, для яких екологічні знання є просто необхідними. Набуття кожною 
людиною екологічних знань буде сприяти дбайливому ставленню до природи, 
збереженню її та меншій кількості ударів з її боку у відповідь за бездумне став!
лення до неї. Усе більше людей бере участь у діяльності з охорони навколиш!
нього середовища, а екологія стає все більш важливою для життя людини і її 
існування на планеті. Узагалі сталий розвиток довкілля — одна із пріоритетних 
цілей розвитку тисячоліття, встановлених для України [8]. Думати глобально, 
а діяти локально — ось актуальний екологічний девіз сьогодення [9]. 

Загальна екологія займається дослідженням усіх типів екосистем. Екологія 
рослин досліджує зв’язки рослинних організмів із середовищем. Екологія тва!
рин досліджує динаміку та організацію тваринного світу. Крім того, існує еко!
логія людини, тварин та екологія мікроорганізмів. 

Біосфера являє собою найбільшу екологічну систему, основою якої є забез!
печення кругообігу речовин і трансформації енергії, переміщення їх уздовж хар!
чових ланцюгів. Проблеми взаємовідносин живого організму з навколишнім 
середовищем завжди були компетенцією самостійної наукової галузі — еколо!
гії, що почала формуватися понад сто років тому. За більш ніж вікову історію 
своєї онтологічної еволюції екологія, як наука про взаємовідносини живих 
організмів із навколишнім середовищем, пройшла шлях, склавшись у важли!
ву наукову дисципліну біологічного спрямування. 

Вчення про біосферу і ноосферу. Важливим етапом у розвитку всього при!
родознавства стало створене В. Вернадським вчення про біосферу та ноосфе!
ру, з якого випливає, що взаємодія організмів із середовищем не обмежується 
зайнятим простором, а поширюється далеко за його межі. Тому предмет до!
сліджень екології потенційно був завжди ширший та більш об’ємний за прос!
тір, що займає його екосистема. Встановлені в екології логічні взаємозв’язки 
та принципи поступово набували більш практичного значення. 

У вперше введений прихильником біогеохімічних концепцій розвитку фран!
цузьким математиком і філософом Е. Ла Руа термін «ноосфера» В. Вернадсь!
кий вклав якісно новий, соціально!екологічний зміст, трактуючи її як «такого 
роду стан біосфери, в якому повинні проявлятися розум і спрямована ним ро!
бота як нова небувала на планеті геологічна сила». Вчення В. Вернадського 
сприяло подальшому розширенню предмета екології, надало нової ідейної 
спрямованості екологічним дослідженням, акцентуючи увагу на охороні на!
вколишнього середовища та біосфери в цілому від небажаних порушень речо!
винно!енергетичного кругообігу на планеті. З розширенням предмета екології 
зростало коло теоретичних і прикладних завдань, які перед нею висувалися. 

Однак протягом тривалого періоду радянського тоталітаризму екологія по!
ряд з іншими біологічними науками розвивалась уповільнено через відсутність 
соціального замовлення, всевладдя комуно!тоталітарного класово!ідеологічно!
го догматизму, насилля підтримуваних правлячим режимом псевдонаукових 
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ідей у цій сфері. І все ж екологічні ідеї хоча й повільно, але проникали в науку. 
За своєю суттю екологія невдовзі набула визнання, виступила організатором і 
стимулятором розвитку інших галузей природознавства. До неї додалися нові 
аспекти досліджень, поступово вона почала набувати іншого наукового змісту 
та соціального звучання. Діапазон трактувань екології в цих умовах стає над!
звичайно широким — від захисту традиційно сформованого екологічного змісту 
цієї науки до цілковитої його підміни гуманістичними аспектами. З’явилися 
вкрай не фахові визначення. 

Зміна у ставленні до екології та перетворення її з підпорядкованої галузі біо!
логічних знань у провідний самостійний науковий напрям пояснювались тим, 
що саме життя висунуло перед нею завдання стати теоретичною базою багато!
гранної практичної діяльності у свідомості людей. Участь фахівців різних 
профілів у вирішенні теоретичних і практичних завдань екології сприятливо 
позначилась на її розвитку, збагатила новими ідеями, науковими підходами й 
практичним досвідом. Разом з тим сучасні вимоги до екології й позиції розвит!
ку стали несподіваними, а її науковий потенціал виявився недостатнім для 
роз’яснення політичних і господарських проблем, організації раціонального 
природокористування в регіональних і загальнодержавних масштабах. Вивчення 
проблем негативного антропотехногенного впливу на довкілля вимагало нових 
наукових підходів та розвитку відповідних форм і методів екологічної освіти. 

Досвід свідчить, що нові галузі знань неможливо проголосити, вони форму!
ються в процесі тривалого розвитку численних різнопланових досліджень та 
апробації одержаних результатів у реальній практиці. Сучасна постіндустріа!
льна епоха зумовила перехід пізнання на такий порядок сутності, де те, що в 
явищі виступало як розрізнене, стає внутрішньо взаємозв’язаним, суттєво єдиним, 
спонукала все частіше розпочинати дослідження соціально!екологічних про!
блем з постановки завдань, які виникають у практиці суспільної життєдіяль!
ності. «Ми все більше спеціалізуємось не за науками, — підкреслював В. Вер!
надський, — а за проблемами, це дає змогу, з одного боку, надзвичайно 
заглиблюватись у явище, яке вивчається, а з другого — все ширше охоплюва!
ти його з усіх точок зору» [10]. За цих умов стираються наукові та організацій!
ні грані, а процес актуалізації наукових проблем прискорюється. 

В екології почали проявлятися не лише глобальність і комплексність су!
часних природничих проблем, але й їх сплетіння з проблемами географічними, 
економічними, соціальними, політичними. Під цим приводом деякі дослідники, 
на наш погляд, неправомірно почали перетворювати екологію з біологічної 
науки на галузь знань, що вивчає складні суспільствознавчі, економічні, етичні 
й політичні питання, нерідко трактувати її вже не як науку, а як загальнонау!
ковий підхід [11]. 

Отже, основи екологічного знання в його широкому міждисциплінарному 
розумінні, по суті, були закладені ще В. Вернадським в його вченні про біо!
сферу, а потім у роботах В. Сукачова (вчення про біогеоценози), В. Сочави 
(вчення про геосистеми), О. Григор’єва (вчення про географічну оболонку) 
тощо [11]. 

Взаємовідносини між суспільством і природою. Дедалі очевиднішим стає 
складний характер взаємовідносин між суспільством і природою, і саме це 
спонукало до життя нову суміжну галузь знання, яка аналізує і синтезує різ!
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номанітні загальнонаукові, природничі і соціологічні дані з метою виявлення 
закономірностей взаємозв’язку природи і суспільства, природи і людства, оцінки 
стану природного середовища, прогнозування його змін, вироблення рекомен!
дацій з регулювання і оптимізації екологічної взаємодії. Цю практичну і тео!
ретичну проблематику називають по!різному: «людина і природа», «взаємодія 
природи і суспільства», «охорона природи», «збереження природного середови!
ща», «енвайронменталізм», «екологія людини і суспільства», «соціальна еколо!
гія», «глобальна екологія» тощо. 

В екологічному взаємовідношенні беруть участь досить різнорідні, але тіс!
но пов’язані об’єкти: космічна і, як її частина земна природа, неорганічний і 
органічний світ, людина як біологічний таксон і популяція, як етнос і раса, 
людство в якості досоціального і соціального організму, суспільство на різних 
рівнях його організації і діяльності — технічному, економічному, політичному, 
ідеологічному, естетичному тощо. Відповідне обмеження і розчленування еколо!
гічної проблематики може проводитись по!різному. Такі дослідники, як Г. О. Ба!
чинський, Н. В. Беренда, В. Д. Бондаренко намагаються реалізувати такий 
системний підхід, який потребує виділення головних взаємодіючих компонен!
тів і елементів природи та людства і ґрунтується на передбаченні їх реальної 
чи можливої інтеграції в цілісній екосистемі, що саморозвивається [12]. 

Різнорідні і різнорівневі біосистеми (організми, популяції, таксони, біоце!
нози, біосфера), будучи замкнутими в межах геосистем, є, порівняно з ними, 
більш високоорганізованими об’єктами, які в екологічному аспекті дослі!
джуються біоекологією, що охоплює і екологію людини як біосистеми, — ан!
тропоекологію. Усі біосистеми взаємодіють з геосистемами, хоча далеко не всі 
геосистеми втягнуті в цю взаємодію. Інтеграція геосистем і біосистем утворює 
біосистеми, чи екосистеми, різних ієрархічних рівнів — від біогеоценозів аж 
до біосфери чи екосфери («біосфери» у розумінні В. Вернадського). Останні 
три терміни часто розглядаються як синоніми, хоч ототожнювати біогеосферу 
з біосферою недопустимо: є пропозиція екосферою називати спотворену ан!
тропогенними впливами біогеосферу (І. Круть, І. Забєлін, 1988). Біогеосферу, 
як екосистему вищого планетарного рівня, треба відрізняти від екосу як бага!
торівневу системну сукупність усіх екосистем, включаючи і біогеосферу. 

Усе людство, організоване як на природних, так і на штучних рівнях, як єдину 
систему вищого рівня утворює антропосферу; його біологічній організації від!
повідає біоантропосфера (Д. Анучин та ін.). Виділення тільки соціальної орга!
нізації антропосфери дає підстави для виділення соціосфери, яку як соціосис!
тему вищого рівня треба відрізняти від соціуму як сукупності всіх соціосистем 
(Ю. Єфремов та ін.). Соціосфера включає і матеріальну, і духовну культуру, 
аналіз яких, зокрема, дає можливість бачити, по!перше, систему штучних ма!
теріальних речей, відносин, властивостей — техносферу (С. Колесник та ін.) і, 
по!друге, систему генерованих людиною ідей, знань, думок, інформацію та ін. — 
названу ноосферою (Е. Леруа, П. Тейяр де Шарден, дещо в іншому розумінні 
В. Вернадський). Отже, треба підкреслити, що поки що залишається відкри!
тою проблема системної інтеграції соціосфери з біогеосферою в єдину само!
організовану екосферу, в єдину систему геоекологічного знання. 

І саме тому, переходячи від природничої екології через біоекологію до соціа!
льної екології, необхідно визнати останню поки що лише прикладною екологі!
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єю, але не у вузькоутилітарному смислі, а в життєво важливому практичному 
значенні. Прикладна екологія покликана ліквідувати розрив між природою  
і суспільством, між природним і гуманітарним знанням, навіть, по можливості, 
забезпечити їх інтеграцію. 

Аналіз взаємозв’язку соціального та біотичного в людині стверджує, що її 
соціальна суть сформувалась у надбіотичній сфері її існування і невіддільна 
від праці та свідомості. Людське суспільство є носієм соціальної форми руху 
матерії, складною саморегульованою системою зі своїми специфічними зако!
нами розвитку, регуляторними механізмами та інституціями, які повинні ке!
руватися не лише соціальними перетвореннями, а й середовищем, в якому ці 
перетворення відбуваються. Саме з цих причин система «суспільство – при!
рода» характеризується не структурною єдністю біотичного і соціального, а 
представлена двома дискретними, хоч і взаємозв’язаними системами, їх струк!
турно!функціональні особливості не зіставні й не сумісні. 

 
В статье исследованы экологические проблемы устойчивого развития и сохра�
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jects, main objectives and interdisciplinary character of ecological science were defined. 

 
Keywords: ecology, study, sustainable development, environmental preservation, 

«green technology», environmental education, fundamentals and principles 
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РОЗДІЛ II 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

УДК 641.5.06 Г. А. Бублик, 
 кандидат технічних наук 

 
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ  

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
У статті розглянуто питання комплексного підходу до питання обґрунтова�

ного вибору і придбання устаткування, введення його в експлуатацію, обслугову�
вання, відповідність кваліфікації працівників. 

 
Ключові слова: заклад ресторанного господарства, устаткування, трудоєм�

кість, ергономічність, ремонтоздатність. 
 
Одним з шляхів ефективної реалізації виробничої програми закладу ресто!

ранного господарства при максимальній економії матеріальних, сировинних, 
енергетичних ресурсів, мінімальній чисельності працівників закладу, раціо!
нальному використанні виробничих площ є використання сучасного техноло!
гічного устаткування. 

Найбільшою мірою на втрати, пов’язані з експлуатацією виробничого устат!
кування, скорочення його техніко!економічних показників, впливають: 

– втрати пов’язані з поламками машин і змінних механізмів, які обумовле!
ні порушенням функціонування устаткування, що веде до зменшення кілько!
сті виробленої продукції і збільшення затрат часу на його ремонт і технічне 
обслуговування; 

– втрати через необхідність переналадки устаткування, демонтажу елемен!
тів машини при зміні виду перероблюваної продукції, огляду, чистки, переві!
рки контрольно!вимірювальних приладів; 

– втрати через необхідність заміни ріжучого інструменту, який має здат!
ність втрачати через певний час свої властивості; 

– втрати при запуску устаткування після технічного ремонту, швидкого 
огляду, зупинки для заміни робочого органу; 

– втрати через короткочасні зупинки устаткування, які обумовлені затра!
тами часу на регулювання, наладку і дрібний ремонт в межах до 5 хв.; 

– втрати через дефекти обробленої продукції, необхідність доведення її 
якості до відповідного рівня; 

– втрати через заплановані зупинки устаткування пов’язані з необхідністю 
проведення планового ремонту. 

___________ 
© Г. А. Бублик 
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За дослідженнями встановлено, що найбільший відсоток втрат (до 70%) при!
падає на втрати, викликані відмовою устаткування. 

Мета статті: сформувати комплексний підхід до оцінки підвищення ефек!
тивності експлуатації устаткування закладів ресторанного господарства. 

Завданням експлуатації устаткування в закладах є забезпечення високого 
рівня його безвідмовної роботи, підвищення його коефіцієнта технічного ви!
користання, зменшення витрат на експлуатацію та ремонт. 

І починати вирішення цієї проблеми треба з моменту підбору виробничого 
устаткування при створенні нових закладів, чи при створенні нових закладів на 
площах, що вже є з можливою їх реконструкцією чи при ремонті. Чи в процесі 
перепрофілювання закладу з метою розширення клієнтури, збільшення това!
рообігу. 

На сьогодні торговельно!технологічне устаткування, що пропонується різни!
ми фірмами!виробниками значно різниться якістю виробництва, надійністю  
і зручністю експлуатації і обслуговування. Тому при виборі устаткування тип 
його має відповідати технологічній схемі роботи закладу з урахуванням його це!
хового поділу, організації технологічних ділянок або ліній. Підбираючи устат!
кування треба враховувати, що експлуатація устаткування має забезпечити: 

– економію сировинних харчових ресурсів; 
– мінімальні затрати енергії на одиницю продукції, що виробляються; 
– високу ступінь автоматизації і відповідно мінімальні затрати ручної (фі!

зичної) праці; 
– надійність і довготривалість експлуатації кожної одиниці устаткування; 
– дотримання вимог ергономічності і технологічної конструкції, що забез!

печить максимальну зручність і безпеку при експлуатації, обслуговуванні та 
ремонті устаткування; 

– ремонтоздатність устаткування. 
Для підтримання устаткування в робочому і справному стані протягом всього 

терміну експлуатації, виключення аварійних відмов і додаткових витрат на 
поновлюючий ремонт на підприємстві має бути організоване кваліфіковане 
технічне обслуговування наявного устаткування. Технічне обслуговування має 
здійснюватися по домовленості на технічне обслуговування і ремонт зі спеціалі!
зованими організаціями. Основними роботами, що виконуються при технічно!
му обслуговуванні має бути перевірка устаткування на відповідність правилам 
техніки безпеки. Сюди входить огляд внутрішньої поверхні робочої камери 
машини чи апарату, перевірка надійності кріплення, відсутність механічних 
пошкоджень захисного заземлення, наявність справних захисних огороджень, 
огляд електроапаратури, приладів автоматики, перевірка справності освітлю!
вальних пристроїв, перевірка стану кожуха і ручок, замків, зливних пристроїв, 
перевірка відповідності контрольно!регулюючої апаратури, перевірка праце!
здатності устаткування і його складових, перевірка рівня змащення, регулю!
вання теплового захисту, проведення додаткових відповідних інструктажів  
з обслуговуючим персоналом. 

Забезпечення закладу ресторанного господарства окремими видами машин, 
механізмів, апаратів визначається порівнянням фактичної їх наявності з плано!
вою потребою, необхідною для виконання технологічної програми і при цьому 
особливість роботи закладу полягає в тому, що витрати на придбання і екс!
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плуатацію устаткування становлять вагому частину і в певній мірі визначають 
ефективність і рентабельність закладу. 

Відповідно до потреб часу перед закладами ресторанного господарства сто!
їть завдання не тільки придбання нового високотехнологічного устаткування, 
але і підвищення ефективності його використання. Впровадження нового ви!
сокоефективного устаткування дасть можливість підняти економічну ефектив!
ність роботи закладу, скорочення витрат сировини і енергії, підвищити куль!
туру обслуговування відвідувачів. 

Ці вимоги треба враховувати, вирішуючи проблему придбання устаткуван!
ня, формування парку теплового, механічного, холодильного і іншого устат!
кування для виробництва закладів ресторанного господарства. 

Вирішується проблема уніфікації і стандартизації виробничого устаткування 
що дозволить значно скоротити його номенклатуру, знизити металоємкість, 
матеріалоємність конструкції, що в свою чергу створить реальні умови для 
зменшення трудоємкості технологічного процесу. 

У виробництві теплового устаткування протягом останніх двадцяти років 
відбулась суттєва технологічна перебудова, що дає можливість використовува!
ти нові методи теплової обробки продуктів і способи доведення продукту до 
готовності. 

Перспективним напрямом є створення теплових технологічних апаратів: 
– з новими видами теплової обробки продуктів (комбіноване нагрівання, 

обробка продуктів сухою парою і штучним конвективним обігрівом); 
– з автоматичним регулюванням і програмуванням теплового процесу; 
– з безперервною дією процесів варіння і смаження продуктів; 
– з пристроями і пристосуваннями, в яких механізуються процеси перевер!

тання та перемішування продуктів. 
Важливим фактором підвищення економічної ефективності теплового устат!

кування є дослідження ефективності роботи з використанням різних видів 
споживаної енергії. Так, на прикладі експлуатації конструкцій з різними ви!
дами енергії з’ясовувалась ефективність роботи газових, електричних, індук!
ційних плит. Визначалось, яка потужність витрачається на нагрівання до 90° С 
плит з різними видами споживаної енергії (рис. 1). 
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Рис. 1 — Потужність, що витрачається на нагрівання до 90° С  

плит з різними видами споживаної енергії 
1 — індукційне нагрівання; 2 — газове; 3 — електричне 



Розділ ІІ Новітні технології 
функціональних продуктів харчування 

 28

При індукційному нагріванні витрати енергії скорочуються за рахунок від!
сутності теплової емісії в зовнішнє середовище; відсутності необхідності по!
переднього нагрівання конфорки плити, 90% енергії надходить безпосередньо 
на металевий посуд і при цьому не нагрівається конструкція плити. Крім того, 
в конструкції передбачено 9–12 рівнів регулювання потужності нагрівання за!
мість традиційних трьох рівнів; вмонтовано датчики наявності посуду, завдя!
ки чому енергія присутня лише за його наявності. 

У традиційному електричному тепловому устаткуванні значна частина ене!
ргії витрачається на нестаціонарний режим роботи (табл. 1). 
Таблиця 1 — Тривалість нестаціонарного режиму роботи окремих видів теплового 

устаткування 
Вид теплового електроустаткування Тривалість нестаціонарного режиму, хв. 
Плити 20–30 
Сковороди 20–45 
Шафи смажильно-пекарські 40–50 
Котли стравоварильні 45–60 

У сучасному устаткуванні за рахунок використання інноваційних нагріваль!
них елементів прогрівання від 200 до 265° С становить від 4 до 15 хв. 

Ще одним напрямом економії енерговитрат при експлуатації теплового тех!
нологічного устаткування є скорочення тривалості доведення продукту до го!
товності. Зокрема в сковородах для смажіння фірми Vario Boch це скорочення 
становить до 50% (табл. 2) за рахунок нової конструкції нагрівального елементу 
(створюється висока щільність сітчастої структури, що забезпечує абсолютно 
рівномірну передачу тепла і в свою чергу виключає прилипання продукту до 
граючої поверхні апарату). 
Таблиця 2 — Тривалість доведення продукту до готовності 

Тривалість обробки, хв. Продукт традиційний сковорода Vario Boch 
50 порцій телятини 66 28 

50 порцій яловичини 86 29 

Останнім часом широкого використання набули пароконвектомати, які можна 
вважати універсальним тепловим апаратом з достатньо високими економіч!
ними і технологічними показниками (табл. 3). 
Таблиця 3 — Показники роботи пароконвектомата 

Тривалість смаження, хв. % усмаження 
Вид продукту традиційне 

устаткування 
пароконвекто-

мат 
традиційне 
устаткування 

пароконвек-
томат 

Свинина смажена 
куском 60–75 40–60 32 24 

Яловичина  
(ростбіф) 75 до 60 35 11 

Курка (гриль) 60 35 35 18 
М’ясо відварне 60–120 60–90 40 20–24 

Говорячи про економію пароконвектоматом витрат електроенергії, можна по!
рівняти його витрати за 8 годин роботи з електроплитою або духовою шафою. 

Витрати пароконвектомата становитимуть 32 кВт, електроплити або шафи — 
136 кВт. Тобто економія витрат електроенергії становить 75%. 
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Варто також відзначити, що в конструкціях сучасного теплового технологіч!
ного устаткування (стравоварильних котлах, сковородах) передбачено викорис!
тання нових зразків теплоізоляції і спеціальних енергозберігаючих пристроїв, 
що значно зменшує теплову емісію поверхні устаткування. 

У сучасних електричних шафах передбачена можливість використання різ!
них режимів нагрівання при експлуатації: 

– примусова циркуляція гарячого повітря; 
– одночасне вмикання верхнього і нижнього нагрівання; 
– режим «піца»; 
– об’ємний турбогриль; 
– режими тільки верхнього або тільки нижнього нагрівання. 
Наявність таких функціональних можливостей шаф дозволяє не тільки уріз!

номанітнити технологічні можливості устаткування, а і вирішувати проблеми 
економного використання електроенергії. 

Вивчення ринку пропозицій устаткування для закладів ресторанного гос!
подарства показують, що більшість фірм працюють у напрямі скорочення пи!
томих витрат електроенергії. 

Зокрема фірма ELEKTROLUX пропонує у варильних поверхнях покриття 
Ecotop, яке дозволяє за рахунок зниження випромінювання тепла в оточуюче 
середовище зменшити енерговитрати до 60%. Крім того в цій групі устатку!
вання передбачено використання системи Ecoflam, яка забезпечує автоматичне 
вмикання пальника при наявності посуду і перекриває газ якщо посуд з паль!
ника знімають. Крім того, в конструкціях варильних поверхонь передбачено 
також функцію захисного вимкнення, система захисту від переливу, наявність 
функції розпізнання розмірів і матеріалу посуду, можливість «запису в пам’ять» 
(можна запрограмувати тривалість приготування страв на різних конфорках  
і проконтролювати його), присутня функція (програма) розморожування, швид!
кого розігрівання і підтримання готової страви в теплому стані. 

Поряд з вирішенням питання підбору і придбання устаткування має роз!
глядатися і необхідність системного підходу до його експлуатації. Це означає, що 
має бути система експлуатації, при якій проблеми розв’язуються в комплексі: 

- обґрунтованого вибору устаткування, що має бути придбане; 
- грамотного складання контракту; 
- монтаж і введення устаткування в експлуатацію; 
- дотримання вимог безпечної експлуатації; 
- відповідності технічної характеристики машини чи апарату режимам  

і умовам експлуатації; 
- своєчасність здійснення планового технічного обслуговування; 
- організація приймання і зберігання; 
- своєчасна діагностика; 
- відповідна кваліфікація працівників, зайнятих на роботі з даним видом 

устаткування; 
- забезпечення устаткування запасними частинами і облік їх використання; 
- оперативного і якісного виконання позапланових ремонтів; 
- наявність і використання технічної документації; 
- своєчасного списування устаткування; 
- утилізація машин і вузлів, що були замінені. 
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Природно, кожна з перерахованих проблем поділяється на окремі проблеми, 
що вимагають в свою чергу подальшого детального розгляду. 

Склалося так, що оцінка ефективності експлуатації устаткування в основному 
зведена до коефіцієнту готовності, коефіцієнту використання, коефіцієнту ма!
шинного часу, або більш повним показником є вартість машино!годин робо!
ти устаткування. Але найбільш повним показником є вартість одиниці проду!
кції, виконаної машиною (перероблених кілограм, виконаних порцій тощо). 

Негативним є неповнота і необ’єктивність інформації про експлуатацію ма!
шини чи апарату, що може бути викликано кількома причинами: 

– по!перше — об’єктивна інформація невигідна чи незручна; 
– по!друге — відсутні механізми збору, зберігання і наступного аналізу пов!

ної і достовірної інформації. 
Наявність об’єктивної і повної інформації про експлуатацію устаткування 

дозволило б вирішувати завдання обґрунтованого вибору устаткування, більш 
гнучкого планування проведення ремонтів, прогнозу і обліку витрат запасних 
частин, досягти зменшення аварійності і тривалості ремонтів устаткування. 

Система обліку експлуатації устаткування дозволяє аналізувати: 
- витрати на одиницю продукції, що виробляється устаткуванням; 
- продуктивність одиниці устаткування за будь!який період; 
- кількість і вартість запчастин та матеріалів по кожній одиниці устаткування; 
- аварійність різних видів устаткування; 
- трудоємкість технічного обслуговування і вилучення несправностей устат!

кування; 
- повну вартість експлуатації устаткування. 
При здійсненні періодичного контролю ефективності експлуатації устат!

кування є можливість здійснювати оцінку організації системи експлуатації 
устаткування і рівня кваліфікації персоналу; надання допомоги адміністрації 
шляхом формування проблем і черговості їх вирішення; проведення перспек!
тивного аналізу (припущення по можливості корегування системи експлуата!
ції при зміні парку устаткування). 

У роботі закладів ресторанного господарства такі показники як показник го!
товності устаткування до переробки або випуску продукції, показник випуску 
продукції, показник якості виробленої продукції, показник собівартості продук!
ції, сформований під впливом експлуатації устаткування, залежать від ефек!
тивності використання устаткування. 

Таким чином, вирішуючи завдання підвищення ефективності експлуатації 
устаткування закладів ресторанного господарства треба спрямувати увагу на: 

- створення машин та апаратів, що працюють на основі електрофізичних 
методів теплової харчових продуктів (інфрачервоні промені і надвисокочасто!
тний нагрів та їх сполучення з традиційними методами обробки); 

- розробка засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих 
процесів в цілому для закладів ресторанного господарства і зокрема для спеці!
алізованих і вузькопрофільних закладів; 

- створення високопродуктивних універсальних машин і апаратів, зручних 
для використання їх як в індивідуальній експлуатації так і в складі механізо!
ваних, автоматизованих поточних лініях; 

- підвищення якості устаткування!надійності, довговічності, ремонтопри!
датності з використанням стандартних уніфікованих вузлів і деталей. 
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В статье рассматриваются вопросы комплексного подхода к вопросу обосно�
ванного выбора и приобретения оборудования, ввода его в эксплуатацию, обслу�
живание, соответствия квалификации работников. 

 
Ключевые слова: заведение ресторанного хозяйства, оборудования, трудоем�

кость, эргономичность, ремонтопригодность. 
 
Questions of a comprehensive approach to the issue of informed choice and purchase 

of equipment, commissioning, maintenance and compliance skills. 
 
Keywords: restaurant facilities, equipment, trudoyemkist, ergonomics, remontozdatnist. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ 

 
У статті викладено проблеми сучасного харчування, їх виникнення, шляхи ви�

рішення, вплив на здоров’я людини. 
 
Ключові слова: харчування, травлення, засвоєння, ожиріння, обмін речовин, 

макро� і мікроелементи, здоров’я, життєдіяльність. 
 
Відомо, що регулюючи харчування, можливо ефективно впливати на своє 

здоров’я. А девіз «Їжа — ліки» треба давно прийняти до керівництва в житті. 
Харчування робило і робить значний вплив на людину. Воно стало визначним 
фактором еволюції і зіграло велику роль у формуванні різних народів та популя!
цій, однією з найважливіших особливостей яких є своєрідність в харчуванні. 
За рахунок харчування людина отримує енергію, пластичний матеріал і біоло!
гічно активні речовини, які регулюють процеси життєдіяльності і підвищують 
стійкість організму до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища. 
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За сучасним уявленням значна кількість захворювань безпосередньо пов’я!
зана з харчовими (аліментарними) факторами. Разом з генетичними фактора!
ми та способу життя вони визначають стан здоров’я кожної конкретної люди!
ни і всього людства в цілому. Розвиток цивілізації замінив спосіб життя і саме 
на захворювання «способу життя» приходиться більшість сучасних захворю!
вань. За останні десятиліття у населення України почалися проблеми з харчу!
ванням і здоров’ям. Особливо це стосується людей з особливими потребами. 

Мета статті: визначити сучасні проблеми харчування людини, стан вирі!
шення проблеми на рівні держави по забезпеченню якісними продуктами при 
безпосередній участі самої людини, для чого вона повинна оволодіти знаннями 
фізіології і гігієни харчування, і знати, про здоров’я треба піклуватися самому. 

До проблем харчування сучасної людини можна віднести: 
1. Слабкі знання людей та спеціалістів!медиків з фізіології харчування. 
2. Неправильна стратегія харчування, багато чисельні помилки в харчуванні: 

незбалансованість харчування, порушення ритму і режиму харчування, над!
мірне споживання простих вуглеводів і жирів, малоцінних білків рослинного 
походження, нестача харчових волокон; помилки в кулінарній обробці та заго!
тівлі продуктів, дефіцит вітамінів, макро! і мікроелементів, білка повноцінно!
го, використання небезпечних і шкідливих продуктів, надлишок в харчуванні 
ксенобіотиків, контамінантів!забруднювачів і токсичних речовин, холестерину. 

3. Проблеми в науці харчування. Недостатність знань про безпеку і дію на 
здоров’я багатьох харчових речовин. 

У теперішній час для позначення якості харчування існує багато понять — 
раціональне, збалансоване, адекватне, оптимальне, функціональне, оздоровче, 
лікувальне, профілактичне. Часто одні і ті ж терміни можуть нести різні сенси. 
Невизначеність і заплутаність основоположних понять в сфері харчування пе!
решкоджає сприйняття їх розуміння і розквіту науки. 

На сьогодні найбільш поширеними поняттями є раціональне (здорове, оп!
тимальне) харчування та лікувальне (дієтичне), які базуються на наукових ос!
новних теоріях збалансованого та ефективного харчування [4]. 

Раціональне харчування передбачає наявність у харчовому раціоні нутрієн!
тів (харчових речовин) відповідно до потреби у них та в оптимальних для за!
своєння співвідношеннях. Харчовий раціон (міра, кількість їжі) визначається 
за складом і кількістю продуктів, які розраховуються для людини в даний пе!
ріод часу. 

З загальної кількості нутрієнтів, яка надходить з їжею в організм людини, 
лише певна частка може засвоїтись в процесі травлення. Достатньо сказати, 
що для багатьох нутрієнтів різниця між надходженням і засвоєнням їжі може 
сягати від декількох до десятків відсотків, ця різниця збільшується у людини  
з захворюванням органів травлення. Треба відмітити, що розрахунковий (таб!
личний) метод розрахунку хімічного складу харчових продуктів може дати да!
ні, які суттєво відрізняються від реального змісту компонентів в продукті. Це 
стосується практично всіх харчових продуктів, але особливо рослинного по!
ходження, макро! і мікроелементарний склад яких залежить від геохімічного 
складу ґрунту, клімату, рівня радіації, сонцевої інсоляції, умов збереження  
і переробки. 
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Харчування включає в себе не тільки споживання їжі, а складні процеси — 
травлення, всмоктування і засвоєння. Засвоєння (всмоктування, поглинання) — 
доля нутрієнтів, яка всмокталась до внутрішнього середовища організму із 
загальної кількості елементів їжі, що надійшла в шлунково!кишковий тракт. 
Засвоюваність залежить від багатьох факторів: складу раціону (співвідношення 
різних компонентів і їх кількості), стану функції травлення, мікробіоценоза 
кишковика, змісту в організмі харчових субстратів. В результаті в процесі хар!
чування, травлення, всмоктування та утилізації тільки частина харчових речовин 
раціону доходить кінцевої мети харчування і виявляється дійсно корисною 
організму. Друга частина втрачається або активно виводиться з організму. Наш 
організм складається з тканин і органів, які налічують 60 трлн живих клітин  
і кожна з них являє собою маленький біохімічний завод, для нормальної ро!
боти якого потрібна сировина. Із добового раціону організм повинен отриму!
вати не менш 600 есенціальних незамінних речовин. Біда сучасної людини  
в тому, що за добу вона отримує тільки 200–230 необхідних речовин. 

Саме цей фактор є основною причиною порушення обміну речовин, але 
проявлятися він буде через 9–12 років у вигляді захворювань. За даними екс!
периментів всесвітньої організації збереження здоров’я (ВОЗ) кількість і ха!
рактер вживаних продуктів харчування є одним з основних факторів, які ви!
значають адаптаційні резерви і, як наслідок, здоров’я людини. Відмічено, що 
в Європейському регіоні харчування виступає однією з основних причин роз!
витку порядку 39% захворювань і є детермінуючим фактором виникнення 41% 
патологій, в числі яких серцево!судинні, цукровий діабет, подагра і є характер!
ними для студентів нашого університету. 

Усі харчові продукти можна поділити на кілька класів. 
1. Природно традиційні для даної популяції населення. 
2. Природно нетрадиційні. 
3. Генетично модифіковані природного походження. 
4. Харчові продукти, які отримані внаслідок технологічної переробки речо!

вин природного походження, в тому числі роз’єднані, комбіновані, концен!
тровані, збагачені. 

5. Продукти, які містять мікроорганізми і метаболіти — пробіотики, енте!
росорбенти природного (харчові волокна) або штучного походження. 

6. Продукти штучного походження, які отримані шляхом мікробного або 
іншого біосинтезу. 

7. Біологічно активні добавки (БАД) до їжі (однокомпонентні і багатоком!
понентні). 

8. Харчові добавки і допоміжні речовини, які входять в склад продуктів, 
що піддаються технологічній обробці. 

До складу продуктів, як правило, входять непотрібні організму токсичні речо!
вини — тяжкі метали, пестициди, радіонукліди, мікроорганізми, віруси та ін. 
Тому забезпечення населення безпечними продуктами є першочерговою за!
дачею в області гігієни харчування [2]. Важливе дотримування закону біотич!
ної (нешкідливої) адекватності харчування, який полягає в тому, що їжа, як 
елемент навколишнього середовища, не повинна вносити в організм людини 
ксенобіотики (чужорідні речовини хімічного, біологічного походження, радіо!
нукліди). А людина повинна уважно дивитися на якість продуктів, що купує  
і споживає. 
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Говорячи про нешкідливість харчових продуктів, не можна не згадати про зміст 
в сировині і продуктах мікотоксинів, деякі з яких канцерогенні. В рейтингу 
канцерогенного розвитку мікотоксини (особливо афлотоксини і охратоксин А) 
займають перше місце, в десятки разів перевищуючи ризик, пов’язаний з таки!
ми антропогенними забруднювачами рослинної сировини, як діоксини, полі!
хлорировані біфеніли, пестициди. Розвиток вторинного імунодефіциту в умовах 
хронічного навантаження афлотоксинами зв’язано з аплазією тимуса, змен!
шенням кількості і фагоцитарної активності лімфоцитів, зниженням імунної 
відповіді на вакцинацію. 

Мікотоксини — органічні природні сполучення складної хімічної структури 
(алкалоїди, пептиди, кумарини), які є вторинними метаболітами ґрунтовних 
мікроскопічних грибів, паразитуючих на різних рослинах. Вони акумулюють!
ся в кукурудзі, зернових, бобах, соку какао, зернах кави, горіхах, а також в ко!
рмових культурах. За даними ФАО/ВОЗ щорічно забрудненню мікотоксина!
ми піддається не менш 25% всіх продовольчих ресурсів світу. Мікотоксини 
відносяться до надзвичайно термостабільних з’єднань і поки не існує надій!
них способів зниження їх вмісту в продуктах. 

Серед проблем сучасного неправильного харчування є зниження культури 
харчування і недбале, неуважне відношення до свого здоров’я, особливо це сто!
сується молоді. Серед опитаних студентів тільки 27% намагаються харчувати!
ся правильно, 43% знають теорію, але не переносять свої знання про здорове 
харчування на практику [1], 57% студентів харчуються 3 рази на добу, решта 5 
разів і більше. Однак, цю статистику порушує співвідношення між розмірами 
споживаної їжі протягом доби. Основний об’єм випадає у 40% опитаних на 
пізню вечерю, що оказує зайве навантаження на організм людини. Серед ден!
ного прийому їжі більша частка припадає на швидку. Вона притягує своїм ви!
глядом, смаковими якостями, швидкістю приготування і відносно невисокою 
вартістю. Ця, на перший погляд, ідеальна їжа є основою абсолютно неправи!
льного харчування. Вона достатньо обмежена наявністю корисних речовин і 
вітамінів. Так званий фастфуд містить жири, цукор і вуглеводи в надлишковій 
кількості, що в сукупності може привести не тільки до ожиріння, але і іншим 
серйозним наслідкам. Любителі такої їжі, особливо фритюрного смаження, 
ризикують накопичити в своєму організмі канцерогенні речовини, які спро!
можні викликати ракові захворювання, надмірну вагу, порушення обміну ре!
човин тощо. Наукові дослідження не стомлюються доводити прямий зв’язок 
між неправильним харчуванням і найбільш поширеними захворюваннями. 

Через неправильне харчування, стреси та інші фактори в кишковику часто 
порушується мікрофлора. Таке явище прийнято називати «дисбактеріоз». Нині 
вважається, що кишковик заселений сотнями видів різних мікроорганізмів.  
У здорової людини корисні (біфідобактерії і лактобактерії) і патогенні мікро!
організми лагідні один до одного, однак число корисних в багато разів пере!
вищує число шкідливих. При дисбактеріозі патогенні мікроорганізми можуть 
переважати, а в деяких випадках повністю витиснути корисні. Вони розкла!
дають їжу за допомогою гниття, в результаті чого утворюються токсини, які 
отруюють організм. Біфідо! і лактобактерії навпаки створюють багато корис!
них речовин, в т. ч. вітаміни групи В. Зараз упоратися з дисбактеріозом мож!
ливо. Треба заселити кишковик здоровою мікрофлорою за допомогою пробі!
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отиків, які містять біфідо! і лактобактерії і не менш 30 г харчових волокон 
(клітковина). Бактерії створюють корисну мікрофлору, а клітковина виконує 
роль сорбента, яка зв’язує і виводить з організму отруту, токсини, солі тяжких 
металів. Клітковина міститься в їжі рослинного походження, особливо в шкі!
рочці овочів, фруктів, зернових, круп’яних культурах і зелені. Хліб на дріж!
джах, макаронні і кондитерські вироби харчових волокон не містять. Проте 
вони повні консервантів, фарбників, поліпшувачів смаку, запаху та ін. За да!
ними досліджень вміст в раціоні середньостатистичного українця хлібобулоч!
них виробів, картоплі, а також продуктів, які не містять цукор, доходить до 80%, 
тобто спостерігається різка зміна структури споживання харчових продуктів 
від рекомендованих експертами харчування норм корисності [6]. Крім вказа!
них продуктів значно перевищує добові норми споживання олії, білків непов!
ноцінного складу, а це призводить до порушення збалансованості насичених  
і ненасичених жирних кислот (36:1), незамінних і замінних амінокислот, не!
стачі елементів, як йод, залізо, кальцій, фтор, селен. Дефіцит тваринного білка 
формує групи населення з ознаками білкової нестачі, внаслідок чого послаб!
люється захисна система організму. Дослідження медиків свідчать про нестачу 
в їжі вітамінів, особливо антиоксидантного ряду — А, Е, С. Дефіцит аскорбіно!
вої кислоти зазнають 90% населення, фолієвої кислоти — 60%, вітаміну А — 
60%, В2 — 75%. Значну проблему харчування складає споживання великої кіль!
кості холестерину (в 2,5 рази вище норми). Усі вказані порушення структури 
харчування призводить до виникнення таких захворювань, як гіпертонія, ате!
росклероз, серцево!судинні, цукровий діабет, остеопороз, рак товстої кишки, 
ожиріння. І хоча організм людини, як саморегулююча система, здатний частково 
компенсувати дефіцит або нестачу щодо харчових речовин, дякуючи власним 
резервам, але вони теж не безмежні. При постійному надходженні токсичних 
речовин можуть відбутися незворотні зміни в роботі організму з появою різ!
них патологій. 

Споживання незбалансованого по основним харчовим речовинам і незамін!
ним фактори харчування, крен в сторону споживання жирної їжі (збільшення 
жирового компонента у українців на 40–48% від норми), стреси, зниження 
рухової активності, екологічна ситуація призводить до порушення обміну ре!
човин і, як наслідок цього, ожиріння. 

Проблема ожиріння дуже актуальна для розвинених країн. Перехід на якісно 
новий рівень споживання їжі, який викликаний зростанням добробуту насе!
лення, призвело до порушення балансу в харчуванні. Більшість населення з 
низькими доходами віддає перевагу напівфабрикатам високого ступеню готов!
ності, рафінованим, промислово переробленим продуктам, які вважаються ви!
сококалорійними, але біологічно малоцінними. 

На початку 20 століття ожиріння мало 3% населення планети, зараз більше 
мільярда. Менш за все товстих в Японії (16%). В Україні, незважаючи на бід!
ний раціон харчування більшості населення, 37% його мають надлишок маси 
тіла, а 17,5% страждають на ожиріння (дані Укр. інституту громадського хар!
чування). За думкою вчених ожиріння українців викликано не стільки фізіо!
логічними, скільки соціальними факторами, зокрема використанням дешевих 
неякісних продуктів. Негативну роль зіграло введення в наше харчування про!
дуктів «фаст!фуд»: хотдог, гамбургер, картопля фрі тощо. Є думка вчених, що 
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до них можна звикнути, як до важких наркотиків. Не дивно, що при низьких 
стандартах життя, низькокалорійного харчування, соціальної напруги і стре!
сів, смертність від серцево!судинних захворювань Українців дорівнює 62%, що 
близько до перших місць в світі. 

Американські дослідники провели кореляцію «маса – інтелект» у чоловіків, 
діставши невтішні наслідки. Припускають, що причиною тому є нестача кисню 
для живлення мозку через те, що кровоносна система таких людей не справ!
ляється зі своїм завданням. Офіційна традиційна наука і всілякі альтернативні 
нетрадиційні напрями давно шукали відповідь на питання, яким повинно бу!
ти харчування, щоб воно сприяло оздоровленню людини. І знайшли. Це най!
різноманітніші дієти (образ життя). Дієта — визначений за складом і кількіс!
тю набір продуктів харчування, який приймається в визначений час і в певній 
послідовності. Дієта — харчування не тільки хворої, але і здорової людини, 
тому вона ширше, чим поняття лікувальне. Зараз розроблено до використання 
багато різних дієт: розвантажувальні, обмежувальні, «середньоземноморська», 
«президентська», «кремлівська», з урахуванням групи крові, білкова, безжирова 
та інші. Усі дієти, які обмежують споживання тих чи інших речовин, як пока!
зали дослідження, ведуть до прогресивного опору організму схудненню. До!
ведено, що обмежувальні дієти не ефективні. Інстинкт виживання організму 
встановлює рівновагу витрат з величиною надходження енергії, він чинить опір 
схудненню, створює резерви. Доказом цього є досвід населення США, поло!
вина якого використовували за останній час низькокалорійні дієти, а товстих  
і таких, що мають надлишок маси серед них — 70%. Здоровий образ життя пе!
редбачає правильне харчування, активність і споживання чистої води. Товсті 
люди поглинають їжу для того, щоб задовольнити «прохання» організму в во!
ді. Їжа поставляє АТФ, але вода діє швидше і ефективніше [5]. 

Таким чином ожиріння і зневоднення організму взаємопов’язані. Оптима!
льне споживання води може сприяти зниженню жирових запасів. Вода являє 
собою невід’ємну найважливішу частку харчового раціону, яка забезпечує хід 
обмінних реакцій, травлення, видалення продуктів обміну з сечею, теплорегу!
ляцію, захист організму від стресу, боротьбу зі стомленістю, розрідження крові та 
інше. Вода складає дві третини маси людини. Втрата організмом 10% води за!
грожує його життєдіяльності. Середня норма вжитку води — 2,5 л на добу. 
Людина отримує до 1,5 л води у вигляді вільного розчину, до 1,5 л із харчових 
продуктів і до 0,4 л утворюється в самому організмі. Втрати води збільшуються 
при збільшенні потовиділення, лихоманці, після опіків, операції тощо. При 
надмірному споживанні води складається підвищене навантаження на серце  
і нирки, із організму виводяться мінеральні речовини і вітаміни. При обмеженні 
води збільшується концентрація сечі, в якої можуть випадати солі і утворюва!
тися каміння, зменшується видалення продуктів обміну з крові. Щоб вода ви!
конувала всі ці функції, її якість повинна бути високою. Якість питної води — 
проблема сучасного суспільства, ще гостріше буде в перспективі. Запаси пріс!
ної води на планеті за різними даними складають від 2,5% до 6%, із яких бі!
льше половини в стані льоду в недоступних районах землі. Потепління кліма!
ту, яке передбачають вчені, спустить льодовики в океан і вода з них згине 
назавжди. Сьогодні кожен сьомий європеєць не забезпечений питною водою. 
В Україні стан з питною водою також вельми важкий. Основа водопостачання 
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більшої частини населених пунктів — Дніпро, вода в якому містить побутові  
і промислові стічні відходи. Усі малі річки в районі Києва скидають в Дніпро 
воду з неочищеними стоками. Біля 80% джерел вже не здатні до самоочищення. 
Тому воду очищують хлором, озоном, сріблом, фільтрацією, ультрафіолетовим 
випромінюванням. Кожен спосіб має свої переваги і недоліки, так як очистити 
воду третього класу дуже складно, крім того навіть очисна вода, потрапляючи 
в водопровід знов забруднюється в застарілих комунікаціях, які самі і є забруд!
нювачами, а також дають змогу потрапляти в них бруду ззовні. 

Позитивно впливає на здоров’я тала вода, яка є структурованою. Організм 
не витрачає енергію на процес структурування, а відразу її використовує. Спо!
живаючи таку воду, верховинці мають міцне здоров’я і відрізняються довго!
тривалим життям. Коли вода в мережах нормальна, то головним є видалення  
з неї хлориду, для чого з успіхом використовуються вугільні фільтри. 

Дуже важливого значення в підтриманні здоров’я людини набувають міне!
ральні речовини. Вони складають біля 5% маси організму і не запасаються. 
Близько 2 млрд. людей на землі страждають дефіцитом мінералів. Тому при 
одноманітності харчування, неправильної кулінарної обробки харчових про!
дуктів, дефіциті або надлишку білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, при деяких 
захворюваннях тривала нестача або надмір мінеральних речовин може при!
звести до порушення обміну речовин і навіть захворюванням. Макроелементи 
беруть участь в регулюванні кислотно!лужного становища організму, водно!
солевому обміні, підтримують осмотичний тиск в клітинах і міжклітинної рі!
дини. До макроелементів відносять калій, натрій, кальцій, магній, фосфор, хлор, 
сірку. У теперішній час 14 мікроелементів признано необхідними для життє!
діяльності. Серед них на першому місці по числу викликаних захворювань йод, 
селен, кремній, мідь, цинк, марганець, кобальт, бром. Мінеральні речовини, 
особливо мікроелементи, входять в склад або активують дію ферментів, гормо!
нів, вітамінів і таким чином беруть участь у всіх видах обміну речовин. У при!
сутності мікроелементів вітаміни добре засвоюються вітаміни. 

Вітаміни — група хімічно різних речовин, які мають ряд загальних власти!
востей: не утворюються в організмі людини або утворюються в недостатній 
кількості, тому відносяться до незамінних харчових речовин; діють на обмін 
речовин самостійно або в складі ферментів; активні в дуже малих дозах і їх 
добова норма виражається в міліграмах або — мікрограмах (мкг); при нестачі 
їх виникають авітамінози і гіповітамінози. 

Авітаміноз виникає при дефіцитів вітамінів в їжі або коли вітаміни їжі не 
всмоктуються із кишковика, не засвоюються або руйнуються в організмі. Най!
більш дефіцитними в харчуванні є вітаміни С, В1, В2, В6, фолієва кислота, D, 
каротин. Дуже велика роль вітаміну С. В організмі людини його міститься 3–6 г, 
він не синтезується на відміну від тварин. Важливіша функція його в організмі 
окислювально!відновлювальні реакції. Він збільшує стійкість організму до зов!
нішнього впливу і інфекціям, забезпечує утворення колагену і жовчі, підтри!
мує міцність стінок кровоносних судин, позитивно впливає на функції нервової  
і ендокринної систем, печінки, регулює обмін холестерину, гальмує розвиток 
раку, простуди, ринітів, лікує герпес, дитячий параліч. Накопиченню в тка!
нинах і засвоєнню вітаміну С сприяє вітамін Р, який стимулює тканинне ди!
хання і корисний при гіпертонії і крововтратах. 
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Вітамін С повинен надходити в організм щоденно, бо його запаси малі,  
а витрати безперервні. Налагоджено виробництво продуктів, збагачених віта!
міном С [3]. 

Вітамін В12 потрібен для нормального кровотворення, використання орга!
нізмом амінокислот і фолацина, утворення холіна, нуклеїнових кислот, нор!
малізації жирового обміну в печінці. Добова норма його 3 мкг, дефіцит може 
виникнути при тривалому вегетаріанському харчуванні. Вітамін А регулює об!
мінні процеси в шкірі, слизових оболонках очей, дихальних, харчових і сечови!
відних шляхів, підвищує супротив організму інфекціям, забезпечує акти сутін!
кового зору і почуття кольору, впливає на стан мембран клітин, тканинне 
дихання, утворення білкових з’єднань (ракових), функції ендокринних залоз. 
Вітамін А потрапляє в організм у вигляді особисто вітаміну А (ретинолу) і ка!
ротину, який в печінці перетворюється на вітамін А. Каротин міститься в рос!
линних продуктах, вітамін А — в тваринних. В організмі вітамін А запасається 
в печінці, а каротин в жирових тканинах. При розрахунках при переведенні 
каротину в вітамін А його кількість поділяють на 6, так як його активність  
і ступінь всмоктування менше. Добова норма споживання каротину 6 мг, а ві!
таміну А — 1 мг, причому за рахунок ретинолу покривається третина еквіва!
лента, а решта — за рахунок каротину. 

Вітамін Д регулює обмін кальцію і фосфору; сприяє їх всмоктуванню з киш!
ковика і відкладанню в кістках. Вітамін Д утворюється із провітаміну в шкірі 
під впливом сонячних променів і надходить з продуктами тваринного похо!
дження. Активна форма вітаміну Д утворюється в нирках. Норма споживання 
вітаміну Д на добу складає 0,0025 мг. У дітей дефіцит вітаміну Д веде до рахіту, 
у дорослих авітаміноз зустрічається рідко, в основному у вагітних і у літніх лю!
дей при перевищенні в харчуванні вуглеводів і фосфору, у тих, хто полюбляє 
засмагати до чорноти. 

Вітамін Е запобігає від окислення ненасичені жирні кислоти мембран клі!
тин, впливає на функцію полових і інших ендокринних залоз, стимулює діяль!
ність м’язів, бере участь в обміні білків і вуглеводів, сприяє засвоєнню жирів, 
вітамінів А і Д. Потреба на добу в ньому 12–15 мг. Вітаміну Е більш за все міс!
титься в рослинних жирах, він стійкий при кулінарній обробці, але руйнуєть!
ся при прогірканні і під дією сонячних променів. 

Вітамін К потрібен для виробляння в печінки протромбіну та інших речо!
вин, які приймають участь в згортанні крові. Він утворюється кишковою мік!
рофлорою. Вітаміном К багаті всі овочі. Для його всмоктування в кишковику 
потрібні жири і жовчні кислоти. Добова потреба (0,2–0,3 мг) зростає при за!
хворюваннях на гепатит, цироз, жовчнокам’яну хворобу, кровотечах, прийомі 
антибіотиків і сульфаніламідів. 

Глобальна нестача мінеральних речовин і вітамінів, їх тісний взаємозв’язок 
примусили вчених до пошуку вітамінно!мінеральних комплексів з добавкою 
незамінних амінокислот, жирів та інших недостатніх харчових інгредієнтів у ви!
гляді капсул, таблеток, порошків. Припускалось, що це стане рішенням про!
блеми, однак цього не трапилось. Зовнішня схожість комплексів з ліками, не!
зручність їх застосування протягом тривалого часу, недобросовісність виробників 
як у ставленні до складу, так і цінової політики, зробило їх малопривабливи!
ми для масового споживача у всьому світі. Для вирішення короткочасних за!
дач дієтичні комплекси можуть бути використані, але для щоденної корекції 
раціону харчування сучасної людини вони виявились непридатні. 
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Це завдання може бути вирішене за рахунок функціональних продуктів хар!
чування натурального або штучного походження, що володіють приємним сма!
ком і виразним оздоровчим ефектом для людини, зручні у використанні, при!
значені для щоденного систематичного вживання, пройшли тривалі клінічні 
випробування і мають затверджену медичну документацію. 

Батьківщиною поняття «функціональні продукти харчування» є Японія, яка 
в 1989 р. прийняла закон про покращення харчування. Японський уряд признає 
їх, як альтернативу медикаментозної терапії і визначає його як «For Specific 
Heat Use». В Європі прийнята «Наукова концепція функціональних продуктів 
харчування Європи». За прогнозами ведучих спеціалістів в області харчування 
доля функціональних продуктів досягне 30% всього продуктового ринку, при 
цьому вони на 35–50% витиснуть зі сфери реалізації інші традиційні лікарські 
препарати. 

Для виробництва функціональних продуктів харчування використовують ви!
сокотехнологічне виробництво, екологічно чисті і генетично не модифіковані 
матеріали. Продукти повинні містити високі дози функціональних компонен!
тів (не менш 30% добової норми споживання). До функціональних компонен!
тів відносяться: молочні бактерії і пробіотики, вітаміни, мікро! і макроелементи, 
біофлаваноїди, олігосахариди, антиоксиданти, поліненасичені жирні кислоти, 
коензіми. 

На українському ринку функціональні продукти згідно європейських стан!
дартів представлені брендами: 

– продукти харчування для малюків (Детолакт, кефіри і йогурти ТМ «Тёма», 
соки Одеського заводу дитячого харчування); 

– продукти для вагітних і годувальниць (молоко «Мама» ТМ «Ласуня»); 
– продукти для людей похилого віку (біфідойогурти з вітамінами і зі зни!

женим вмістом жиру ТМ «Волошкове поле»); 
– продукти для людей з хронічними захворюваннями (солодощі на фрук!

тозі для діабетиків); 
– продукти для щоденного споживання, для оздоровлення, в яких функці!

ональні інгредієнти містяться не менш ніж 30% добової норми. 
До цієї групи відноситься і спортивне харчування ТМ «Dital». Виробляється 

воно із європейської фармацевтичної сировини і вітчизняних фітокомпонентів. 
Під режимом харчування прийнято розуміти якість вживання їжі, які необ!

хідно дотримувати для того, щоб не мати проблем зі здоров’ям і надмірною 
вагою. Це своєрідна запорука ефективної і ритмічної роботи травної системи, 
а також фізичної та розумової активності. Адже надмірна їжа або нерегуляр!
ний її прийом нічого доброго здоров’ю не принесе. 

Не існує універсального режиму харчування для всіх людей, в кожному ви!
падку його потрібно підбирати індивідуально. Але більшість людей свідомо чи 
вимушено нехтують режимом харчування — їдять всухом’ятку, приймають їжу 
то в мізерних, то в величезних кількостях. Усе це сприяє виникненню хвороб 
органів травлення. А якщо з дня на день дотримуватися режиму харчування, 
то процеси перетравлення і засвоєння їжі протікають нормально. Цей режим 
налаштовує організм на слиновиділення, відділення травних соків і обмінні 
процеси на певний час. Але поняття режиму харчування це не тільки їжа по 
годинах, але і розподіл кількості калорій, продуктів в харчування за часом 
прийому їжі, тривалість самого прийому їжі, тимчасові інтервали між прийо!
мами їжі і звичайно ж кількість прийомів їжі. Дотримуючись режиму харчу!
вання ми можемо попереджати переїдання, яке, як відомо, веде до ожиріння, 
погіршує самопочуття, до розвитку гастриту, виразки, панкреатиту та інфарк!
ту міокарда [5]. 
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Вченими доведено, що найбільш оптимальним є трьох!чотирьох разове хар!
чування з проміжками близько 4–5 годин. У цьому випадку у людини немає 
почуття голоду, гарне самопочуття, засвоюваність білка на рівні 80–85%. Щоб 
розбудити травну систему після сну, рекомендується випити стакан води за пів!
години до прийому їжі, на сніданок з’їсти вівсяну кашу і фрукт (апельсин, яб!
луко, ківі); чай вживати з медом. Каша надає необхідну енергію для активного 
трудового дня, фрукти — бадьорість. На обід повинна бути перша страва (борщ 
або овочевий суп, або рибна юшка), яка швидко засвоюється і поліпшує трав!
лення, друга страва може бути м’ясною, рибною з овочами, запити все можна 
фруктовим соком. Коли потрібно нашвидкуруч перекусити — це може бути 
напій, фрукти. Останній прийом їжі повинен бути не пізніше ніж за 3 години 
до сну, інакше їжа піде «про запас». Як варіант, на вечерю підійде будь!яка 
каша, овочі, хліб, чай з молоком. 

Таким чином сучасні проблеми харчування людини мають вирішуватися на 
рівні держави по забезпеченню якісними продуктами при безпосередньої уча!
сті самої людини, для чого вона повинна оволодіти знаннями фізіології і гігі!
єни харчування, і знати, про здоров’я треба піклуватися самому. 

 
В статье излагаются проблемы современного питания, их возникновение, пу�
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СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  

ДО РОЗРОБКИ РЕЦЕПТУР КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
У статті наведено методологічні підходи до технології виготовлення різних 

страв з позиції сучасних поглядів на поживну цінність, функціональне призначен�
ня та естетичне оформлення. 

 
Ключові слова: технології виготовлення, асортимент, рецептура страв, кулі�

нарія. 
 
Якщо раніше всі підприємства громадського харчування працювали за за!

твердженими збірниками рецептур, то зараз багато хто відійшов від традицій!
ного асортименту, самостійно розробляє нові і нові види кулінарних страв та 
виробів. Це пов’язано, в першу чергу, з новими реаліями ринку: зростаючою 
конкуренцією і насиченістю в ресторанному бізнесі, а також підвищенням ви!
мог клієнта до кулінарії. 

Кулінарне мистецтво допускає творче запозичення, прямий вплив тих чи ін!
ших авторитетів, і, звичайно, власну фантазію фахівця. У традиційні класичні 
прийоми приготування, оформлення та подачі страв, використання приправ  
і спецій додаються нові ідеї. 

Професіонали вважають, що якість їжі залежить від двох чинників: мистец!
тва кухаря і якості вихідних продуктів. Сучасні умови розвитку суспільства 
додають ще фактор новизни і корисності для здоров’я споживача. 

Багато спеціалістів вважає розробку нових страв недоцільним, тому що біль!
шість відвідувачів цілком задовольняє стандартне меню. Деякі, навпаки, в пра!
гненні до прибутку намагаються вимагати будь!яких незвичайних за виглядом 
і смаком страв, успіх яких сумнівний. Вдалим компромісним рішенням може 
бути типове меню (відповідно до концепції ресторану), до якого щодня про!
понуються «спеціальні», «замовні» страви, і якщо вони користуються успіхом, 
то їх можна включати до звичайного меню [1, 2]. 

В Університеті «Україна» на кафедрі технології харчування над цим питан!
ням працюють студенти під керівництвом старшого викладача Н. І. Яценко. 

Мета статті — показати сучасні технології в розробленні нових рецептур. 
На наш погляд, меню будь!якого ресторану (якщо, звичайно, це не мережа 

фаст!фудів) повинно мати індивідуальні особливості. Меню — не просто спи!
сок страв, це також і візитна картка закладу, один із засобів реклами і план дій 
на його подальший розвиток... Щоб привернути увагу відвідувачів до фірмової 
(авторської) страви, можна, наприклад, в меню помістити історичну довідку, 
авторський коментар, зупинитись на корисних для здоров’я властивостях, пев!
них рекомендаціях до вживання цієї страви. 

___________ 
© Н. І. Яценко 
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Для ресторану творчо налаштований колектив працівників — це велика зна!
хідка. Дуже важливо, якщо працівники створюють щось нове, і це нове подо!
бається відвідувачам та стає хітом, очолює меню в розділі «фірмові закуски, 
страви і напої», або «авторська кухня», або «корисні для здоров’я продукти»  
і поради до них. Ваші відвідувачі будуть ходити з зацікавленням на «страви» 
або на «автора нової розробки». 

Крім того, обов’язково треба враховувати особливість ресторанних сезонів — 
меню протягом року також вимагає оновлень. Починається рік з новорічних  
і різдвяних меню, потім любовно!ліричне меню до Дня святого Валентина,  
в березні — жіноче тощо, свята і події в нашому житті посідають не останнє 
місце. Ще є варіації меню — вегетаріанське, пісне (дні Посту). Безумовно, що 
рецептури страв, які виробляються, обов’язково багато разів перевіряються. 
Але навіть найточніше дотримання рецепту, відповідної технології і викладки 
продуктів само по собі ще не може привести до повного «гастрономічного 
успіху». Для того, щоб страва була «доведена до смаку», треба використовува!
ти не тільки належну майстерність, але й свій смак. 

Добре приготувати страву — означає додати їй найбільш характерний, лише 
тільки їй властивий, найкращий для неї смак і аромат. Це досягається неодно!
разовою дегустацією, уточненням заправки, своєчасним і правильним встанов!
ленням ступеню готовності. Неодноразова дегустація страви, що готується, — 
одна з необхідних навичок фахівця ще і тому, що різні елементи кулінарного 
процесу пов’язані з відповідними операціями обробки продуктів. 

«Доведення до смаку» — це один з найтонших процесів кулінара, в якому 
найяскравіше виявляється мистецтво фахівця, той характерний «почерк», за 
яким легко відрізняється робота майстра. Майстер швидко і точно визначає 
переваги і недоліки страви, що готується, та іноді, додавши до страви лише 
кілька сотих грама будь!якої з приправ, усуває недолік і успішно завершує тех!
нологічний процес. 

Кулінарія — це мистецтво, яке не передбачає знеособлення індивідуально!
сті майстра, а навпаки, воно дає щонайширший простір для виявлення його 
тонкого смаку, глибокого знання продуктів, уміння правильно вирішувати 
складні завдання їх кулінарної обробки. 

До таких складних і важливих завдань відноситься і правильне використан!
ня, наприклад, харчових жирів. Це має важливе значення як для економіки 
громадського харчування, так і для поживних, функціональних і смакових 
якостей страв і закусок. 

Перш за все варто раціонально регулювати жирність страв, пам’ятаючи, що 
для організму людини шкідливо як надлишок жиру, так і його нестача і що 
надлишок або брак жиру псує нормальний смак страви, змінює її поживні 
властивості. Так само зрозуміло, що смак страви значною мірою залежить від 
того, який саме жир використовували. Фахівець зобов’язаний чітко розбира!
тися у всіх перевагах або недоліках, а також в смакових і кулінарних особли!
востях даного різновиду жиру [3]. 

Ретельність, увага і помірність потрібні при введенні в страву спецій і пря!
них приправ. Жоден продукт не потребує такого обережного дозування, такої 
смакової відповідальності за страву, яка готується, як прянощі і спеції. Відомо, 
що чим смачніше і ніжніше продукт, чим апетитніше його аромат, тим обереж!
ніше і тонше потрібно його заправляти, тим менше прянощів він вимагає. 
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Не варто використовувати максимальну кількість оцту, якщо до страви вхо!
дять інші продукти, які мають натуральну кислоту, такі як квашена капуста, 
томат!пюре або свіжі помідори, алича, сливи, кислі яблука, сухе виноградне 
вино тощо. 

Спробувавши страви, до яких входять солоні гриби, огірки, каперси, масли!
ни, бекон, грудинка, умілий працівник, якщо і даватиме до них сіль, то дуже 
обережно і невеликими дозами. 

Так, при виготовленні відварної щуки кількість прянощів має бути збіль!
шена, оскільки цій рибі часто буває властивий дещо мулистий присмак. Для 
приготування ж парової осетрової риби, навпаки, кількість спецій має бути 
мінімальною, тому що осетрові мають настільки тонкий смак і приємний за!
пах, що жодні прянощі і спеції не повинні їх зменшувати [4]. 

Досвідчені працівники інколи вживають вираз «натяк часнику», тобто ма!
ють на увазі таку мінімальну кількість часнику, щоб запах його був лише ледве 
відчутним і гармонійно поєднувався з усім ароматичним букетом страви. 
Майстер, наприклад, знає, що в деякі салати треба покласти натерту часни!
ком скориночку житнього хліба не для того, щоб її з’їли, а для того, щоб надати 
салату відчутний, тонкий запах часнику, саме «натяк часнику», для чого таку 
натерту часником скориночку кладуть не зверху на салат, а під салат і, потри!
мавши недовго, видаляють. 

Для майстра!кулінара важливе уміння дуже тонко знатися на таких склад!
них відчуттях, як смакова відповідність страв, продуктів, точне розуміння, 
наприклад, того, що шматочок лимона подається до лососини не лише для 
пом’якшення смаку жиру, а переважно для знищення в роті досить сильного 
присмаку цієї риби після того, як її з’їли, щоб перейти до іншої страви. 

Найважливішими елементами кулінарного процесу є не лише своєчасне 
встановлення готовності страви, але і його привабливе оформлення і правиль!
ний відпуск з роздавальної. 

У рецептурах часто можна знайти вказівки про тривалість окремих проце!
сів теплової обробки, але не завжди вказується тривалість приготування всієї 
страви. Ці вказівки потрібні з відміткою можливих коливань тривалості теп!
лової обробки, оскільки доводиться повсякденно враховувати всі конкретні 
властивості, особливості і якість отриманих продуктів. 

Відомо, наприклад, що одна та ж сама частина м’яса різних тварин, хоч би  
і однієї породи, може відрізнятися різною якістю тканин, а ранні овочі вима!
гають менш тривалої теплової обробки, ніж овочі пізні [5]. 

Одне з основних правил сучасної кулінарії — не переварювати і не пере!
смажувати продукти, оскільки дуже тривала, зайва теплова обробка не лише 
погіршує, псує смак страви, але зменшує його поживні, функціональні влас!
тивості, змінює його консистенцію і привабливий вигляд. 

Наука створила цілу низку правил, дотримання яких зберігає поживні речо!
вини при обробці харчових продуктів. Необхідно, щоб ці правила дотримува!
лися на всіх підприємствах громадського харчування. Кулінарія вимагає дуже 
великої старанності, турботи, точності, чистоти, порядку. Це необхідно особ!
ливо тому, що смак страви, напою, закуски часто залежить від мало помітних, 
відчутних деталей; саме тому в кулінарії немає дрібниць. 
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Наприклад, зовсім не просто добре заварити чай. Зокрема, відомо, що чай 
вельми сприйнятливий до сторонніх присмаків і запахів, і тому, виявляється, не 
байдуже, якою саме ложечкою користуються при його заварюванні. Оскільки, 
якщо ложечка має сторонній запах, то вона передає його напою. 

Необхідно не лише точно дотримуватись дозування, але правильно, вчасно 
визначивши готовність страви, негайно подати її споживачеві, оскільки часто 
смак страви різко погіршується при самому нетривалому зберіганні. Так, м’ясо 
смажене порційними шматками, натуральні або фаршировані котлети з птиці 
або з дичини і багато інших страв мають найкращий смак протягом кількох 
хвилин після їх готовності. 

Важливу роль відіграє також температура страви при її подачі. Не можна 
подавати страву споживачеві недостатньо гарячою або недостатньо холодною. 
Однаково несмачні і холодні жирні щі, і гарячий компот. 

Зовнішній вигляд страви повинен викликати апетит — в цьому головне за!
вдання оформлення. Добре оформлена страва прикрашає стіл, але в цій справі 
треба дотримуватися відчуття міри. Утім, в кулінарії відчуття міри і смаку вза!
галі украй важливе, воно вирішує справу. 

Не можна забувати, що мистецтво кулінарії є мистецтвом приготування не 
лише смачної і здорової, але і привабливо оформленої їжі, яка задовольняє 
потреби людини в поживних речовинах, необхідних їй для життєдіяльності  
і нормального, правильного розвитку. 

Створення нових рецептур кулінарної продукції обумовлюється наступними 
завданнями, що стоять нині перед закладами харчування: 

• підвищення конкурентоспроможності кулінарної продукції на підставі під!
вищення її якості; 

• збільшення охоплення споживчого ринку кулінарної продукції за раху!
нок розширення її асортименту; 

• зниження витрат виробництва кулінарної продукції внаслідок впроваджен!
ня удосконалених і нових прогресивних технологій; 

• розширення асортименту страв фізіологічно!функціонального призна!
чення. 

Рецептури, які розробляються на кулінарну продукцію, мають важливе тех!
нологічне значення. Вони регулюють витрату продовольчої сировини (продук!
тів, кулінарних напівфабрикатів тощо) на виробництві, регламентують перелік 
інгредієнтів, що використовуються при виготовленні кулінарної продукції, 
визначають кількість операцій в технологічному процесі, створюючи систему 
«рецептура!технологія». 

Мета проектування нової кулінарної продукції повинна бути конкретною, 
щоб її можна було оцінити або виміряти, правильно сформулювати умови тех!
нологічних завдань, які належить вирішувати на стадії проектування та відпра!
цювання нової рецептури. Цілями проектування нової продукції можуть бути: 

1. Одержання продукції з новими органолептичними властивостями в ре!
зультаті: 

• включення в рецептуру нових інгредієнтів продовольчої сировини, що 
не входять в рецептуру!аналог; 

• нового поєднання інгредієнтів рецептури, не характерного для продук!
ції, що входить у підгрупу, до якої належить рецептура!аналог; 

• включення в рецептуру нетрадиційних видів продовольчої сировини. 
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2. Підвищення рівня якості продукції в наслідок: 
• суттєвого поліпшення її споживчих властивостей, у тому числі виготов!

лення готової продукції з принципово новими властивостями; 
• поліпшення її технологічних властивостей (збільшення виходу готової 

продукції, зниження трудомісткості виробництва тощо). 
3. Регулювання харчової та біологічної цінності продукції (зокрема, для 

функціонального харчування), що базується на наступних принципах: 
• використання продовольчої сировини з підвищеною масовою часткою 

макро! і мікронутрієнтів, харчових волокон тощо; 
• застосування харчових добавок, дозволених Міністерством охорони здо!

ров’я України; 
• забезпечення харчової безпеки використовуваних інгредієнтів; 
• використання технологічних прийомів, що знижують ризик небезпеч!

ного впливу продукції на здоров’я людини. 
4. Випуск продукції, доступної споживачам за ціною (зниження її вартості 

за порівняно з вартістю аналогічної продукції) за рахунок: 
• застосування більш дешевої сировини, яке, однак, істотно не поступа!

ється за своїми споживчими властивостями традиційно використовуваному; 
• виключення тих чи інших операцій технологічного процесу (в тому чи!

слі за рахунок використання харчових добавок). 
Виходячи з встановленої мети (або цілей), формулюються технологічні за!

вдання, вирішення яких сприятиме досягненню мети. Наприклад, для поліпшен!
ня органолептичних показників кулінарної продукції можуть бути сформу!
льовані наступні технологічні завдання: 

• підібрати набір інгредієнтів, що підсилюють кольорову гаму страви; 
• підібрати композицію інгредієнтів, що підсилюють смако!ароматичні 

гідності страви!аналога. Для підвищення харчової цінності рецептури страви 
(виробу) необхідно: 

• розрахувати харчову цінність рецептури!аналога; 
• підібрати (для включення до рецептури) інгредієнти, хімічний склад яких 

дозволить скорегувати харчову цінність та посилити функціональні властивості. 
 

В статье представлены методологические подходы по технологии изготовле�
ния разных блюд с позиции современных представлений на пищевую ценность, 
функциональное назначение и эстетическое оформление. 

 
Ключевые слова: технологии приготовления, ассортимент, рецептура блюд, 

кулинария. 
 

Methodological approach of technological making different dishes from a position of 
modern representation on alimentary value, functional purpose and aesthetic decoration. 
 

Key words: provision formulation, assortment, receipt of the dishes, cookery. 
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ  

У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВCТЕХНОЛОГІВ  
ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

 
У статті розглянуто педагогічні засоби виховання та формування естетич�

них смаків у майбутніх інженерів�технологів харчових виробництв, описано, що 
формування естетичних смаків у студентів залежить від вибору технологій на�
вчання. 

 
Ключові слова: естетика, інженер�технолог, фахівець, технолог, професійна 

підготовка, харчове виробництво. 
 
Проблема естетичного виховання та розвитку особистості, формування її 

естетичної культури та естетичних смаків на сьогоднішній момент є актуаль!
ною, вимагає свого теоретичного осмислення та практичного використання. 
Естетичний смак звичайно розглядають як здатність людини до естетичної 
оцінки явищ дійсності і мистецтва. Ця традиція визначення закладена Кан!
том, що вважав, що смак це «здатність судити про красу». 

Особливої уваги набуває проблема формування духовного потенціалу сту!
дентської молоді, покликаної бути майбутнім обличчям нації, проблема онов!
лення змісту професійної підготовки фахівців, які в контексті вимог сучасного 
соціального буття забезпечують включення підростаючого покоління в соціо!
культурну діяльність, актуалізують духовні сили молоді. Формування духовного 
потенціалу студентів навчальних закладів передбачає розширення морально!
естетичного досвіду, що включає стимулювання творчої самореалізації в соціо!
культурній сфері. 
 

© О. Б. Любенок 
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До проблеми виховання естетичних смаків у молоді зверталися такі вчені: 
А. Макаренко, В. Сухомлинский, К. Ушинський, Г. Сковорода, М. Бахтіна, 
Ю. Борева, В. Андрєєв, І. Бех, О. Леонтьєв, В. Бутенко, І. Зязюн, Є. Квятковсь!
кий, Л. Масол, Б. Неменський, Г. Падалко, С. Коновець, Т. Олійник, Т. Су!
хова та інші науковці [1, 3]. 

Проте в науково!педагогічної літературі недостатньо відбито питання фор!
мування естетичних смаків майбутніх інженерів!технологів харчових вироб!
ництв в процесі професійної підготовки. 

Метою статті було висвітлення педагогічних засобів виховання та фор!
мування естетичних смаків у майбутніх інженерів!технологів харчових вироб!
ництв. 

Компетенція естетичного виховання студентської молоді в умовах відро!
дження українського народу акумулюється в будь!яку діяльність, що полягає 
саме в гармонійному розвитку особистості з високим національним потенціа!
лом, розвиненим почуттям прекрасного, з детальними естетичними смаками. 
Без осмислення питання формування професійних естетичних смаків студентів 
в умовах навчально!виховного процесу естетичне виховання в системі навчаль!
них закладів не можна вирішити практичних питань розуміння прекрасного. 

Сучасні умови економічного розвитку України, науково!технічного про!
гресу значно підвищили вимоги до рівня підготовки кваліфікованих фахівців. 
Спеціальні знання, висока професійно!практична підготовка, загальна культу!
ра фахівця є обов’язковою умовою продуктивної праці будь!якого кваліфіко!
ваного працівника. Більшість закладів ресторанного господарства відчувають 
гостру потребу в високо кваліфікованих фахівцях харчових виробництв та інжене!
рах!технологах, недостатній рівень професійної кваліфікації ускладнює освоєння 
нового обладнання, технологій за короткий час. У зв’язку з цим обумовлюється 
потреба забезпечення прогностичного характеру підготовки кваліфікованих ін!
женерів!технологів харчових виробництв, її модернізації відповідно до сучас!
них техніко!технологічних, естетичних вимог на харчових виробництвах [2, 3]. 

Одним із шляхів розв’язання проблеми професійно!практичної підготовки 
майбутніх інженерів!технологів харчових виробництв нової генерації є доко!
рінна зміна методології мети, дидактичних цілей, змісту, методів навчання та 
її забезпечення на основі формування професійних естетичних смаків, тобто 
набуття ними професійних (ключових) компетенцій, створення ефективних 
механізмів їх використання в трудовій діяльності. 

Для визначення сутності навчання майбутніх інженерів!технологів харчових 
виробництв треба назвати складові компоненти професійної компетентності 
майбутнього кваліфікованого фахівця, які варто формувати під час навчання, — 
це активна життєва позиція, комунікативні властивості та компетенції: мотива!
ційні, моральні, аутопсихологічні, ціннісно!орієнтаційні, полікультурні, комуні!
кативні, трудові, конструкторські, підприємницькі, лінгвістичні, інтелектуальні, 
інформаційні, проектувальні, мобільні тощо. Оволодіння цими та іншими важ!
ливими якостями в професійній діяльності кваліфікований фахівець харчових 
виробництв забезпечує зростання професійного рівня, сприяє формуванню як 
особистості так і професіоналізму [2, 5]. 

Організація процесу навчання насамперед пов’язана з чітким визначенням 
цілей, а також усвідомленим сприйняттям їх студентами. 



Розділ ІІ Новітні технології 
функціональних продуктів харчування 

 48

Для правильної організації навчання треба знати характер умінь і навичок, 
якими мають володіти майбутні кваліфіковані фахівці харчової промисловос!
ті, що відрізняються один від одного такими ознаками: 

– складністю (наприклад, виготовлення страв підвищеної складності — ав!
торські страви, фірмові страви, страви функціонального призначення, лікуваль!
но!профілактичного призначення з використанням при цьому сучасних техно!
логій приготування та нової сировини); 

– характером виконуваних робіт (уміння і навички виконання основних тех!
нологічних процесів, контролю якості сировини та харчової продукції); 

– широтою застосування (широкого споживання в закладах ресторанного 
господарства, індивідуального вжитку). 

Аналіз умінь і навичок кваліфікованих фахівців інженерів!технологів за пере!
ліченими ознаками дає змогу визначити їхню професійну значущість, перед!
бачити сферу застосування, використання на суміжних посадах, а також сприяє 
правильному формуванню професійних естетичних смаків у кожного студента. 

Відомо, що під час навчання в університеті використовуються різні способи 
постановки дидактичних цілей теоретичного та виробничого навчання кваліфі!
кованих спеціалістів інженерів!технологів харчових виробництв, зокрема: че!
рез дії викладача теоретичного навчання (пояснення технологічних операцій, 
перевірка засвоєння теоретичних знань тощо); через дії викладача з виробни!
чого навчання (перевірка засвоєння теоретичних знань на практиці); через дії 
студентів (навчання способам обробки харчових продуктів, засвоєння відомо!
стей про сировину, технологічне обладнання закладів ресторанного господар!
ства, конспектування навчального матеріалу тощо); через результат дії студентів 
(оволодіння студентом інженером!технологом харчового виробництва певно!
го кваліфікаційного рівня). 

Під час навчально!виховного процесу у формуванні професійних естетич!
них смаків передбачено три основні групи взаємопов’язаних цілей: 

– освітня (навчальна) — формування у студентів системи наукових знань від!
повідно до вимог професійно!кваліфікаційної характеристики, навчальної про!
грами та системи загальнотрудових, загальнотехнічних і професійних умінь та 
навичок; 

– розвивальна — розвиток інтелектуальної, емоційно!вольової, діяльнісно!
поведінкової сфери особистості; 

– виховна — формування світоглядних позицій, моральної, художньо!есте!
тичної, правової, трудової, екологічної культури тощо. 

Метою навчання студентів за напрямом підготовки «Харчова технологія та 
інженерія» є формування свідомого, ґрунтовного засвоєння знань, уміння прак!
тично застосовувати їх у своїй професійній діяльності, розвиток професійно 
значущих та особистих якостей майбутнього кваліфікованого фахівця, форму!
вання професійного світогляду. Вона тісно пов’язана із засобами її досягнен!
ня і має винятково важливе значення для організації професійної діяльності, 
постановки конкретних завдань до майбутнього інженера!технолога [3, 6, 7]. 

Під професійно значущими якостями кваліфікованих спеціалістів технології 
харчування розуміються властивості вдосконалення технологічних процесів, 
забезпечення високого рівня якості готової продукції, вдосконалення техноло!
гічних процесів, вибір методів контролю сировини, контроль дотримання тех!
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нології, контроль якості продукції, забезпечення технологічних параметрів ви!
робництва, організація впровадження стандартів. Наприклад, для інженерів!
технологів професійно!значущими якостями є розвинуті органолептичні по!
казники, розвинута смакова пам’ять, розвинутий невербальний інтелект тощо. 
Зокрема функція уваги характеризується такими ознаками: швидким пере!
ключенням, стійкістю, концентрацією, розподілом тощо. 

Завдяки розвитку й удосконаленню професійно значущих якостей особис!
тості кваліфікованого спеціаліста підвищується його успішність праці на хар!
човому виробництві, рівень професійної майстерності. 

Під професійною майстерністю розуміємо вияв естетичної творчої актив!
ності в навчально!виробничій, професійній діяльності, високу культуру праці, 
старанність, сумлінність, професійну самостійність та ініціативність, почуття 
господаря, відповідальність за результати своєї професійної діяльності, готов!
ність до наукового, системного пізнання світу професійної діяльності [4, 5]. 

В організації навчання важливо виділити дидактичні цілі окремих тем на!
вчальної програми та окремих занять теоретичного та виробничого навчання 
з урахуванням його періодів проведення (вступного, підготовчого, періоду ово!
лодіння спеціальністю, контрольно!підсумкового). 

Метою вступного періоду навчання є: ознайомлення студентів з майбут!
ньою професією, навчальними аудиторіями, лабораторіями, підприємствами, 
правилами внутрішнього розпорядку, охорони праці, пожежної безпеки, елект!
робезпеки, змістом праці спеціалістів харчового виробництва. 

Метою підготовчого періоду є: розвиток і закріплення знань та умінь вико!
нання окремих прийомів, операцій трудової діяльності з дотриманням якості 
роботи, формування трудових умінь і навичок щодо об’єднання кількох прос!
тих операцій в одну складну при раціональному використанні фонду навчаль!
ного часу з урахуванням художньо!естетичної культури. 

Метою періоду оволодіння спеціальністю є: удосконалення та систематиза!
ція знань і трудових умінь під час розробки послідовності виконання складних 
робіт, формування трудових навичок під час вирішення складних виробничих 
завдань, розвиток критичності, аналітичності, логічності мислення, самостій!
ності й творчості студентів під час виконання навчально!виховного процесу, 
комплексне застосування набутих знань, умінь і навичок у трудовій діяльності. 

Метою контрольно!підсумкового періоду є: виявлення глибинних профе!
сійних знань, перевірка і оцінювання знань та умінь, навичок щодо виконан!
ня окремих розділів курсового та дипломного проектів, складних і комплекс!
них робіт, виявлення недоліків у професійних знаннях, уміннях, навичках та 
їх причин, отримання даних для атестації студентів. 

Провідним напрямом підвищення якості навчально!виховного процесу в уні!
верситеті є технологічний підхід до професійного навчання, перевагами якого 
є цілковите керування навчанням, відтворення усіх навчально!виховних, тех!
нологічних дій, оперативний зворотний зв’язок і його своєчасна корекція [5]. 

Найпоширенішими, на нашу думку, є такі педагогічні технології: інформа!
ційно!розвивальні, діяльнісні, розвивальні, особистісно орієнтовані. 

Вибір педагогічних технологій навчання майбутніх інженерів!технологів хар!
чового виробництва передбачає пошук умов мотивації, керування процесом 
навчанням і оптимального поєднання методів, методичних прийомів, органі!
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заційних форм навчання і дидактичних засобів з орієнтацією на індивідуальні 
особливості студентів (розумові, вікові, фізіологічні, психологічні тощо), а також 
з урахуванням особистих творчих можливостей викладача, викладача з вироб!
ничого навчання (кваліфікації чи «методичного почерку», якостей педагога як 
особистості) [6, 10]. 

Вибір педагогічних технологій є результатом проектування і тому не може 
бути однозначно рекомендований, оскільки не ґрунтується на простому порів!
нянні різноманітних варіантів поєднання змісту, організаційних форм, методів  
і методичних прийомів навчання. Він ґрунтується на виявленні та врахуванні всіх 
чинників, що впливають на ефективність навчання і вимагають всебічного 
дослідження. Судження про орієнтири вибору педагогічних технологій можливі 
за умов досягнення поставлених дидактичних цілей кожного заняття. Ефек!
тивність навчання студентів спеціальності «Технологія харчування» багато  
в чому залежить не лише від дидактично правильного визначення його мети, 
завдань, принципів, змісту, а й від форм і методів навчання, що використову!
ються викладачами для досягнення поставлених цілей [7]. 

Під час навчально!виховного процесу досвідчені викладачі в своїй педаго!
гічній діяльності застосовують різні види освітніх технологій. 

Педагогічний колектив Відкритого міжнародного університету розвитку лю!
дини «Україна» розуміє, що реформування неможливе без активного впрова!
дження в навчальний процес, зокрема в організацію самостійної роботи, но!
вих технологій, новітніх методик викладання дисциплін. Побудова навчання 
на принципах самодіяльності і самоорганізації — актуальна проблема сучас!
ного етапу реформування системи підготовки майбутніх фахівців. Модерніза!
ція змісту професійної освіти в технікумі ґрунтується на позитивних надбан!
нях педагогічного колективу й водночас передбачає істотні зміни, зумовлені 
сучасними тенденціями розвитку неперервної професійної освіти. Головною 
фігурою професійних навчально!виховних закладів є викладач!педагог, через 
руки якого проходить кожний майбутній інженер!технолог харчового вироб!
ництва [8]. 

У сучасній освітній технології вишукують шляхи організації навчального 
процесу, які дали б змогу значно підвищити його ефективність. Для цього треба 
добирати таку форму навчання, що розвивала б особистий потенціал студента. 
Найефективнішою формою в підготовці фахівців є застосування інноваційних 
технологій та інтерактивних методів навчання, головною метою яких є ство!
рення навчального середовища, що забезпечило б дослідницьку діяльність 
студентів. Серед інноваційних технологій навчання, які використовуються в 
навчальному закладі, треба назвати елементи модульної системи, рейтингового 
оцінювання знань, дистанційного навчання тощо [5]. 

Комплексне навчально!методичне забезпечення навчання студентів спеці!
альності «Технологія харчування» визначається станом навчально!матеріальної 
бази університету, технологічною спеціалізацією харчових підприємств, змістом 
навчального (програмного) матеріалу. До сучасного комплексного навчально!
методичного забезпечення навчання кваліфікованих спеціалістів спеціально!
сті «Технологія харчування» і зокрема інженерів!технологів входять: 

– навчально!планувальна документація: освітньо!кваліфікаційна характе!
ристика інженерів!технологів, навчальний план і наскрізна програма практик 
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(навчальної, технологічної, переддипломної), плани уроків, перелік лаборатор!
но!практичних робіт), засоби контролю навчальних досягнень студентів і кри!
терії кваліфікаційної атестації; 

– нормативи оснащення навчально!виробничих (технологічних) лабораторій; 
– дидактичні засоби для викладача та викладача з виробничого навчання 

(наочні посібники, методичні рекомендації, методичні розробки, власні автор!
ські методики, інформаційні матеріали про передовий, новаторський педаго!
гічний та виробничий досвід вітчизняних і зарубіжних фахівців, технічні засо!
би навчання, тести, контрольні завдання тощо); 

– дидактичні засоби для студентів (підручники, довідники, методичні вка!
зівки до виконання курсового та дипломного проектів, методичні вказівки до 
виконання лабораторних та практичних робіт, модульні навчальні елементи, 
таблиці, інструктивно!технологічна документація, роздатковий дидактичний 
матеріал для кожного заняття, зразки продукції, альбоми із зразками проектів 
закладів ресторанного господарства, обладнання та устаткування тощо, які 
використовуються в закладах ресторанного господарства); 

– технічні засоби для проведення теоретичного та практичного заняття 
(динамічні плакати, макети, сучасне технологічне та механічне обладнання, 
індивідуальний комплект інструментів для карвінгу, звуковий фільм, телеба!
чення, відео з відповідної тематики, комп’ютери, інформаційні системи, теле!
комунікаційні мережі, діафільми). 

Перелічені засоби навчання мають специфічні дидактичні властивості та ви!
конують дуже важливі функції, що забезпечують якість професійної підготов!
ки фахівців спеціальності «Технології харчування» на основі підвищення рівня 
наочності, інформаційності, системоутворення, компенсаторності, адаптивно!
сті, інтегративності, координаційності, доступності навчального матеріалу, фор!
муванню та розвитку професійних естетичних смаків студентів [9, 11]. 

Оцінювання навчальних досягнень майбутніх фахівців технології харчу!
вання ґрунтується на таких принципах організації діагности і контролю за на!
вчальною діяльністю студентів: об’єктивність, систематичність, регулярність, 
гласність. Перевірка якості знань і вмінь є складним компонентом контролю, 
тобто процедурою виявлення і виміру результатів навчально!виховної діяль!
ності студентів, яка може бути попередньою, поточною, повторною, періодич!
ною і підсумковою. 

Для перевірки професійних знань, умінь і навичок студентів університету 
використовуються методи контролю — усного, письмового, лабораторного, ма!
шинного (програмованого), тестового, самоконтролю. Під час навчання вико!
ристовують поточний, проміжний (періодичний) та вихідний (підсумковий) 
контроль. Якість продукції є головним показником сформованості вмінь і на!
вичок, професійної культури, поведінки праці, рівня оволодіння професійною 
майстерністю майбутніх інженерів!технологів харчового виробництва [8]. 

Отже, концептуальними засадами організації навчально!виховного проце!
су студентів спеціальності «Технологія харчування» є: 

– виробниче навчання фахівців спеціальності «Технологія харчування» має 
охоплювати різні напрями життєдіяльності й життєтворчості особистості ко!
жного студента як найвищої цінності суспільства; 

– вибір педагогічних технологій має ґрунтуватися на виявленні та враху!
ванні всіх чинників, що впливають на ефективність навчання (мети, завдань, 
принципів, змісту, організаційних форм, методів тощо); 



Розділ ІІ Новітні технології 
функціональних продуктів харчування 

 52

– компетентний підхід до процесу навчання потребує цілісного системного 
бачення в проектуванні та впровадженні інноваційної технології, що вміщує 
змістовий, процесуальний та контрольно!діагностичний елементи; 

– викладач повинен бути орієнтований на формування здатності вирішувати 
інформаційно!аналітичні, проектно!конструктивні, соціально!комунікативні 
завдання; чітко усвідомлювати, як методично правильно має бути організований 
навчальний процес, щоб максимально реалізувати поставлені цілі високоякіс!
ної професійно!практичної підготовки для формування професійних естетич!
них смаків майбутніх інженерів!технологів; 

– комплексне навчально!методичне забезпечення навчання студентів спеціа!
льності «Технологія харчування» має визначатися станом навчально!матері!
альної бази університету, технологічною спеціалізацією харчових виробництв, 
змістом навчального (програмного) матеріалу; 

– підвищення рівня підготовки майбутнього фахівця спеціальності «Техно!
логія харчування» передбачає підвищення якості, об’єктивності оцінювання 
навчальних досягнень студентів під час теоретичного та виробничого навчан!
ня, урахування вимог його нормативного та варіативного компонентів; 

– навчально!виробнича лабораторія в університеті має бути центром впро!
вадження передового виробничого, педагогічного досвіду і технічних засобів  
у навчальний процес; 

– ефективне навчання фахівців спеціальності «Технологія харчування» може 
здійснюватися тільки за умови створення цілісної системи функціонування 
університету, діяльність якого спрямована на психолого!педагогічну підтримку 
професійного становлення студента, його особистості, свідоме професійне са!
мовизначення, забезпечення подальшого професійного розвитку естетичних 
смаків. 

На основі теоретичного осмислення та аналізу особистого педагогічного до!
свіду підготовки інженерів!технологів харчового виробництва дійшли виснов!
ку, що формування естетичних смаків залежить від вибору педагогічних техно!
логій навчання, що ґрунтуються на виявленні та врахуванні всіх чинників, що 
впливають на ефективність навчання; коли навчання майбутніх фахівців буде 
охоплювати різні напрями життєдіяльності та життєтворчості; від потягу до 
бачення прекрасного, вміння відрізняти його від ганебного; від створення роз!
витку умінь добирати кольори в гармонії з виробом та його призначенням. 

Такими чинниками формування естетичних смаків є вміння викладача фор!
мувати цілісні орієнтації, організовувати навчальний процес, щоб максимально 
реалізувати поставлені цілі високоякісної професійної підготовки до формуван!
ня естетичних смаків майбутніх інженерів!технологів харчового виробництва. 

 
В статье рассматривается педагогические средства воспитания и формирова�

ния эстетических вкусов у будущих инженеров�технологов пищевых производств, 
описано, что формирование эстетических вкусов у студентов зависит от выбора 
технологий обучения. 

 
Ключевые слова: эстетика, инженер�технолог, специалист, технолог, про�

фессиональная подготовка, пищевое производство. 
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The article considers the pedagogical means of educating and shaping tastes in future 
engineers food industry, described the formation of tastes of the students depends on the 
choice of learning technologies. 

 
Keywords: aesthetics, engineer, technician, technologist, training, food production. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ  

З ВИКОРИСТАННЯМ КАМЕДЕЙ 
 

У статті наведені дослідження, які дають нам змогу передбачити зміни струк�
турно�механічних властивостей при розроблені нових виробів з використанням 
гуарової камеді. Наведені основні функціональні характеристики гуарової камеді. 

 
Ключові слова:. гідроколоїди, гуарова камедь, властивості гелів. 
 
Однією із актуальних проблем сучасності є збереження здоров’я людини, 

яке визначається його харчовим статусом. Для підтримки здоров’я, довголіття 
головними факторами харчування є мікро! та макронутрієнти, незамінні для 
нормального обміну речовин, росту та розвитку організму, захисту від хвороб 
та шкідливих чинників довкілля, надійному забезпеченню всіх життєвих функ!
цій. З метою оптимізації адаптивного статусу організму людини в несприятли!
вому оточуючому середовищі України надзвичайно актуальним є розширення 
асортименту харчових продуктів, що мають високу біологічну цінність, про!
являють детоксикаційні властивості щодо важких металів, радіонуклідів, нор!
малізують обмін речовин. 

Метою наших досліджень було визначення можливостей використання сор!
бентів (камедей) у виробництві функціональних продуктів харчування. 

Серед сорбентів важливе місце займають гідроколоїди, які все частіше ста!
ють об’єктом прискіпливої уваги дослідників. Найчастіше досліджуються ка!
меді рожкового дерева, тари, κ!карагенану, ксаманту. 

Однією з найпоширеніших добавок на сьогодні є гуарова камедь, яка в хар!
чових системах регулює в’язкість, стабілізує емульсії, запобігає синерезису; надає 
смакової наповненості та кремоподібної консистенції емульсійним продук!
там; запобігає зростанню кристалів льоду, стабілізує збитість і підвищує елас!
тичність готової продукції. У молочних продуктах гуарова камедь використо!
вується для утримання вологи, у заморожених — для регулювання в’язкості та 
отримання однорідної кремоподібної структури. 

Камедь утворює стійкі суспензії, полегшує здійснення та прискорення різ!
них технологічних процесів, і сприяє подовженню термінів придатності гото!
вої продукції. У процесі виробництва сиру гуарова камедь сприяє утворенню 
згустку та збільшує вихід продукції. Деякі спеціальні марки гуарової камеді  
є більш стійкими до механічного впливу і простіше розчиняються. Ці власти!
вості успішно використовують в процесі виробництва майонезу, молочних 
десертів, морозива, низькокалорійних дрессингів [1, 2, 3]. 

____________________________ 
© М. М. Калакура, О. В. Щирська 
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Вміст гуарової камеді у рецептурах харчових продуктів дослідники рекомен!
дують використовувати в межах 0,1–1,0%, але дозування залежить від вмісту 
жиру в рецептурі, особливостей процесу виробництва, температури, заданої 
в’язкості та інших факторів [4]. 

Для визначення показників розчинності гуарової камеді науковцями [5] про!
ведені дослідження розчинності її у воді та в молочній сироватці. Розчинність 
гуарової камеді у воді починається вже за температури 5° С, збільшується за 
підвищення температури та досягає максимального значення при 35…37° С. 
Розчинність гуарової камеді у молочній сироватці починає зростати з підви!
щенням температури та досягає максимального значення в інтервалі темпера!
тур 60…65° С, гуарова камедь повністю розчиняється та утворює однорідний 
колоїдний розчин. Це пов’язано, з одного боку, з підвищеним вмістом сухих 
речовин у розчиннику (порівняно з водою), а також наявністю у молочній си!
роватці білків, які також адсорбують вологу, що призводить до розподілу води 
між двома полімерами і зменшує ступінь розчинення гуарової камеді. З друго!
го боку, пов’язано зі зниженням рН розчинника (рН молочної сироватки має 
значення 4,6…6,3), що сприяє збільшенню здатності гуарової камеді до роз!
чинення в ній [5]. 

Досліджено [5] здатність гуарвої камеді до розчинення від концентрації в мо!
лочній сироватці. Концентрацію гуарової камеді приймали в межах 0,1…1,0% 
за температури 20° С. Розчинність проходить двома етапами — починається зі 
стадії набрякання, що підтверджується повільною динамікою в інтервалі (0…5) 
60 с, після чого починається процес швидкого розчинення. У другій фазі роз!
чинність гуарової камеді в молочній сироватці зростає від 85 до 100%. Механіч!
не перемішування в період розчинення гуарової камеді інтенсифікує процес. 

Досліджувалася [5] розчинність гуарової камеді у присутності цукру в роз!
чині. Коцентрація гуарової камеді складала 0,1; 0,3; 0,5; 0,75;1,0%, а цукру — 
від 0 (контроль) до 60% з кроком 10%. Дослідження проводилися за темпера!
тури 20° С. 

Зроблені висновки, що зі збільшенням концентрації цукру розчинність гуаро!
вої камеді погіршується. Це пов’язано з дегідратаційними властивостями цукру. 

Проведені дослідження динаміки виділення рідини з гелів під час зберіган!
ня. Концентрація гуарової камеді становила 0,5–1,0% [5]. 

Наступним етапом досліджень було вивчення залежності в’язкості гуарової 
камеді на основі води та молочної сироватки від її концентрації в системі. До!
слідження проводилися за температури 20…22° С [5]. 

Встановлено, що в’язкість розчинів гуарової камеді збільшується зі зростан!
ням її концентрації в системі, однак в’язкість розчинів у воді за концентрації 
1% мали значення 5,3 Па·с, у молочній сироватці — 3,8 Па·с [5]. 

Пояснити це можна тим, що кислоти зменшують в’язкість розчинів полі!
сахаридів тим більше, чим нижче значення рН середовища та концентрація 
полісахаридів. 

Дослідження [5] впливу кислоти на в’язкість розчинів гуарової камеді в мо!
лочній сироватці (порівняно з в’язкістю розчинів гуарової камеді у воді) свід!
чить, що присутність кислоти сприяє зменшенню в’язкості, що можна пояс!
нити процесом кислотного гідролізу молекул полісахаридів. 

Досліджено [5] залежність ефективної в’язкості гелів (0,8…1,0%) від темпе!
ратури. Встановлено, що в інтервалі температур від 0 до 50° С в’язкість гелів 
зменшувалася, а за температури 50…55° С починається їх плавлення. 
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Реологічні властивості гелів гуарової камеді досліджувалися науковцями фар!
мацевтичного університету [6]. На рис. 1 наведені дослідження в’язкості гелів 
гуарової камеді залежно від її концентрації. Виготовляли гелі з концентрацією 
гуару від 0,1 до 3%. 
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Рис. 1 — Залежність структурної в’язкості гелів від концентрації гуарової камеді 

Проведені дослідження [6] показали, що зразки, які містили гелеутворювач  
в концентрації від 0,1 до 0,5%, характеризуються низькою структурною в’язкістю, 
що майже не змінювалася. Зі зростанням концентрації камеді в’язкість дослі!
джуваних зразків різко підвищувалася. Зразки з концентрацією гелеутворюва!
ча від 1,75 до 2,5% мали добрі споживчі властивості (легко наносилися, намазу!
валися, не залишали липкої плівки). При подальшому зростанні концентрації 
камеді від 2,5 до 3% зразки мали дуже високу в’язкість і незадовільні споживчі 
властивості (утворювалася густа грудкоподібна маса), тому надалі їх не дослі!
джували [6]. 

На рис. 2 наведена залежність структурно!механічних властивостей гелів від 
концентрації гуарової камеді [6]. Графіки показують, що підвищення її кон!
центрації призводить до зміни типу плину з псевдопластичного при 1,5% до 
пластичного при концентраціях 2,0, 2,5 і 3,0%. Підвищення вмісту гуару при!
зводить до появи тиксотропних властивостей. 
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Рис. 2 — Графік гелів гуарової камеді залежно від концентрації гелеутворювача 
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Для подальшого вивчення властивостей гелів [6] обрано зразок з концент!
рацією гуару 2%. Важливою характеристикою гелевих систем є залежність їх 
властивостей від температури. У більшості випадів підвищення температури 
призводить до значного зниження реологічних властивостей і, відповідно, до 
зниження стабільності та споживчих характеристик 

Зразки гелів з гуаром майже не залежать від коливань температури в інтер!
валі від 10 до 80° С, що пояснюється утворенням жорсткої спіралеподібної 
структури макромолекули гуару (рис. 3). 
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Рис. 3 — Залежність структурної в’язкості 2% гелю гуарової камеді від температури 

Далі досліджували [6] вплив значення рН на структурну в’язкість гуарових 
гелів (рис. 4). 
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Рис. 4 — Залежність структурної в’язкості зразка гелю з 2% гуару від значення рН 

Максимальне значення структурної в’язкості досліджуваного зразку гелю 
спостерігається в інтервалі рН від 6,5 до 10,0. Структурна в’язкість експери!
ментальних зразків плавно знижується при кислих та лужних значеннях рН. 
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Рис. 5 — Залежність структурної в’язкості гелів з гуаром  

від швидкості зсуву при різній температурі 

Дослідження залежності структурної в’язкості від градієнту швидкості зсу!
ву (рис. 5) аналізованих гелеві основ при температурах 20 та 34° С показало, 
що структурна в’язкість постійно зменшується зі збільшенням градієнту шви!
дкості зсуву, що пов’язано зі структурою гелеутворювача (наявністю у колоїд!
ній сітці гуару водневих комплексів слабко зв’язаних молекул, що легко руй!
нуються в умовах збільшення напруження зсуву). 

Зниження в’язкості при певному фізичному впливі забезпечить необхідні 
параметри технологічного процесу та задовільні споживчі характеристики. 

Наведені дослідження дають нам змогу передбачити зміни структурно!ме!
ханічних властивостей розроблених нових виробів з використанням гуарової 
камеді. Застосування її чи будь!якого іншого гідроколоїду для надання зміне!
ної в’язкої основи для систем виробу залежить від наступних факторів: рівно!
мірність розчинення у воді; утворення колоїдно!в’язкої стабільної структури; 
стійкість до синерезису; можливість використання у процесі створення функ!
ціональних продуктів; взаємодія з частками спецій та інших інгредієнтів виро!
бів; економічні показники; здатність до синерезису; поширеність та доступність. 

 
В статье приведены исследования, которые дают нам возможность предска�

зать изменения структурно�механических свойств при разработке новых изде�
лий с использованием гуаровой камеди. Приведены основные функциональные ха�
рактеристики гуаровой камеди. 

 
Ключевые слова: гидроколоиды, гуаровая камедь, свойства гелей. 
 
The paper presents studies that allow us to predict changes in structural and 

mechanical properties when new products are developed using guar gum. The basic 
functional characteristics of guar gum. 

 
Keywords: hydrocolloids, guar gum, properties of gels. 
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БУФЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ МОЛОЧНИХ СИСТЕМ 
 

У роботі розглянуто фактори, що обумовлюють та впливають на буферні 
властивості молока і молочних систем. Доведено важливе значення буферної єм�
ності у технології молочних продуктів. Наведені експериментальні дані щодо спо�
собів підвищення буферних властивостей молочних систем та їх позитивний вплив 
на технологічні властивості готових продуктів. 

 
Ключові слова: молоко, фізико�хімічні, органолептичні, буферні властивості, 

мікрофлора, кислотність титрована, активна, буферна ємність. 
 
Якість молока та молочних продуктів залежить від хімічного складу основних 

компонентів, його фізико!хімічних, біологічних та технологічних властивос!
тей. У сучасних умовах збору молока в Україні понад 50% молока!сировини 
не задовольняє виробників, особливо в весняно!літні місяці. Унаслідок цього 
погіршуються властивості готової продукції, виготовленої з цього молока. 
Проблема підвищення якості молока!сировини в значній мірі залежить від 
всебічного вивчення властивостей молока як складної біологічної системи.  
В ДСТУ 3662!97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» вказані 
основні вимоги до молока!сировини, а саме: органолептичні, фізико!хімічні, 
мікробіологічні показники. Відсутні дані, що характеризують біохімічну актив!
ність молока — значення буферної ємності [2, 110; 6, 50]. 

________________ 
© В. О. Ромоданова 
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Вивчення буферних властивостей молока та зміни їх під впливом різних 
факторів в значній мірі сприятиме вирішенню проблеми якості молока і мо!
лочних сумішей у виготовленні кисломолочних напоїв, сиру кисломолочного 
та інших продуктів. 

Біохімічні показники молока, як складної колоїдної системи, обумовлені 
властивостями його компонентів. Кислотність титрована та активна є критері!
єм оцінки свіжості і натуральності сирого молока, а також одним з найважли!
віших показників біохімічних властивостей молока. У свіжому молоці присутні 
амфотерні властивості, тобто відбуваються кислі і лужні реакції. Пояснюється 
це наявністю білків, завдяки чому виявляються кислотні властивості у лужному 
і лужні у кислому середовищі. Титрована кислотність визначається в умовних 
одиницях — градусах Тернера — це кількість об’єму в см3 розчину лугу концен!
трацією 0,1 моль/дм3 (КОН або NаОН), яке потрібне для нейтралізації 100 см3 
молока, розведеного в 2 рази дистильованою водою, у присутності індикатора 
фенолфталеїну [5, 99]. Іноді титровану кислотність перераховують на молочну 
кислоту. Для цього показник градусів титрування множать на 0,009 (кількість 
грамів молочної кислоти, що еквівалентне 1 см3 лугу концентрацією 0,1 моль/дм3). 
Титрована кислотність свіжого молока перебуває в межах 16–19° Т, що обу!
мовлено на 65% кислими солями — дигідрофосфатами і дигідроцитратами, на 
частку яких припадає 9–13° Т, а також білками — казеїном і сироватковими 
білками — 4–6° Т, розчинним у плазмі молока диоксидом вуглецю — 1–2° Т 
кислотами (молочною, лимонною, аскорбіновою, вільними жирними тощо) 
та іншими компонентами молока, що дають біля 1–3° Т. 

При зберіганні сирого молока титрована кислотність підвищується за раху!
нок розвитку мікроорганізмів, які зброджують молочний цукор з утворенням 
молочної кислоти. Підвищення кислотності викликає небажані зміни власти!
востей молока, наприклад, зниження стійкості білків до нагрівання. Молоко з 
кислотністю 21° Т приймається як несортове, а молоко з кислотністю 22° Т не 
підлягає здачі на підприємства по переробці молока. Варто зазначити, що ки!
слотність молока окремих тварин може змінюватися в досить широких межах. 
Це залежить від обміну речовин в організмі тварин, яке визначається породою, 
індивідуальними особливостями, фізіологічним станом, умовами годування, 
стадією лактації тварини, хворобами [1, 76]. 

У деяких випадках у свіжому молоці спостерігається кислотність 21–26° Т, 
при цьому воно має приємний солодкуватий смак, витримує пастеризацію  
і кип’ятіння, не осаджується етанолом при алкогольній пробі. Дослідження сві!
жого молока з підвищеною кислотністю довело, що воно придатне для вироб!
ництва кисломолочних продуктів, твердого сиру, масла. 

За думкою дослідників, підвищення початкової кислотності молока викли!
кано зміною співвідношення між кислими і лужними компонентами буфер!
них систем молока, що підтверджується даними підвищення буферної ємнос!
ті молока за лугом [2, 211]. 

Титрована кислотність молока, °Т            17    18     21    22     23       24     25       26; 

рН               6,7    6,7   6,8   6,8    6,8     6,6    6,8  6,6–6,8; 

Буферна ємність по лугу           1,36  1,43 1,64 1,72  1,78  1,86  1,93     2,0. 
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Участь білків в підвищенні початкової кислотності молока порівняно не!
значне, пояснюється це збільшенням кількості кислих дигідрофосфатів (KH2PO4 
і NaH2PO4) за рахунок зниження вмісту лужних гідрофосфатів. Активна кис!
лотність визначається значенням рН (від’ємний десятинний логарифм кон!
центрації іонів водню), за останніми дослідженнями цей показник коливаєть!
ся досить в обмеженому діапазоні значень від 6,55 до 6,75, що свідчить про 
слаболужну реакцію молока. Між активною і титрованою кислотністю немає 
повної відповідності, тому що титрована кислотність вказує не вміст в молоці 
будь!яких кислот, а на переміщення рН від 6,5 до 8,2–8,5. Підвищення титро!
ваної кислотності внаслідок утворення молочної кислоти при розвитку мік!
роорганізмів деякий час не змінює показник рН завдяки буферним властивос!
тям молока, що характеризуються наявністю білків, фосфатів, цитратів. Якщо 
замість кислоти додати у молоко деяку кількість лугу, то значення рН не змі!
ниться, а титрована кислотність зміниться. Тільки при нейтралізації кислот!
них і амінних груп білків спостерігається різка зміна активної кислотності. 

Показник рН має велике значення. За величиною рН оцінюється якість 
сирого молока і молочних продуктів, так як від нього залежить стабільність 
полідисперсної системи молока, умови підвищення активності мікрофлори та 
її вплив на процеси визрівання твердих сирів, швидкість утворення компонен!
тів, від яких залежить смак і запах молочних продуктів, термостійкість білків 
молока, активність ферментів. У парному молоці рН нижче приблизно на 0,2, 
ніж в охолодженому і після зберігання, що пояснюється частковим злетучу!
ванням вуглекислого газу. Додавання води до молока, нагрівання його вище 
100° С підвищують рН, а віддалення вологи при згущенні — знижує. 

Молочні продукти задовільної якості характеризуються наступним зна!
ченням рН: незбиране питне молоко — 6,6–6,8; йогурт — 4–4,3; закваска — 
4,4–4,6; маслянка — 6,4–6,6; сироватка з!під сиру кисломолочного — 4,3–4,6; 
сир твердий зрілий — 5, 7 [1, 77; 3, 210]. 

При значенні титрованої кислотності 18° Т і вище, коли утворюється молоч!
на кислота, рН змінюється несуттєво. Уповільнена зміна рН пояснюється при!
сутністю в молоці низки буферних систем — білкової, фосфатної, цитратної, 
гідрокарбонатної, лактатної тощо. Буферні системи, або буфери володіють 
здатністю підтримувати сталим рН середовища при внесенні кислот або лугів. 

Присутність буферних систем в біологічних рідинах має велике значення. 
Так, для кисломолочних сумішей — це захист від можливої різкої зміни кис!
лотності середовища, що може мати негативні наслідки для системи. В твер!
дому сирі тільки в наслідок високої буферної ємності можливо розвиток ко!
рисної мікрофлори незважаючи на високу титровану кислотність. Наприклад, 
при титрованій кислотності молочної суміші для сиру твердого біля 300° Т рН 
залишається на рівні 5. Це пояснюється тим, що сир має високу буферну єм!
ність завдяки значному вмісту білків [1, 78; 4, 100]. 

Показником буферних властивостей молока є буферна ємність, що визна!
чається, як об’єм кислоти або лугу, доданий до 100 см3 молока для зміни актив!
ної кислотності (рН) на одиницю [5, 104]: 

Б = К/Р, 
де К — кількість кислоти або лугу, що витрачається на титрування 100 см3 мо!
лока до рН 4,7 або 8,2; 
Р — величина зсування рН молока на 1,9 при титруванні кислотою або на 1,6 
при титруванні лугом. 



Розділ ІІ Новітні технології 
функціональних продуктів харчування 

 62

За даними Тьопел [7, 410], на білкову систему припадає 35% буферної ем!
ності молока, за даними інших авторів [3, 212; 4, 96] — 63%; на систему фос!
фатів та інших солей відповідно припадає 65% і 37%. Різні автори подають 
буферну ємність молока в досить широкому діапазоні значень. Так, за даними 
Горбатової [3, 214] буферна ємність свіжого нормального молока по кислоті 
коливається в межах 1,7–2,6, по лугу — 1,2–1,4. Досліджено, що буферні сис!
теми складаються із слабкої кислоти та її солей, що утворені сильним лугом, 
або із суміші двох кислих солей слабкої кислоти. Буферні властивості білків 
молока (головним чином казеїну і незначно — сироватковими білками) пояс!
нюються наявністю амінних і карбоксильних груп у казеїні. Групи вступають 
в реакцію з іонами водню молочної кислоти, яка утворюється або додається: 

 
об’ємом 15–20% від загального (табл.). 

Дисоціація даних груп білків незначна, тому концентрація іонів водню за!
лишається сталою, але титрована кислотність підвищується тому, що при її 
визначенні в реакцію з лугом вступають як активні, так і зв’язані іони водню. 
Буферні властивості фосфатів пов’язуються взаємним переходом гідрофосфа!
тів в дигідрофосфати і зворотно. При утворенні молочної кислоти частка гід!
рофосфатів переходить в дигідрофосфати: 

HPO4

2! + H+ !!!! H2PO4

! 

Аніон H2PO4

! слабо дисоціює на іони H+ і HPO4

2!, тому відбувається зв’язу!
вання іонів водню, рН не змінюється, а титрована кислотність підвищується. 
Цитрати, бікарбонати і лактати при додаванні кислоти вступають в реакцію  
з іонами H+ аналогічно фосфатам. У молоці працюють наступні додаткові сис!
теми: цитратний, гідрокарбонатний, і лактатний буфери. Молочна кислота при 
рН 5,5 присутня головним чином в вигляді іонів лактату, при цьому частка її 
витрачається на реакцію з гідрофосфатами, цитратами і білками, зсуваючи 
роботу цих систем в кислий бік. При рН нижче 5,2 лактатний буфер припиняє 
свою дію, тому що підвищена кількість іонів лактату знижує дисоціацію мо!
лочної кислоти, тобто буферна ємність всіх систем молока буде вичерпана і рН 
різко падає, при цьому молочнокислі бактерії поступово припиняють свою жит!
тєдіяльність [3, 213]. 

За літературними даними жир не впливає на буферну дію молока. Присут!
ність в молоці фосфорнокислих солей та солей інших слабких кислот (лимон!
нокислих, казеїнатів тощо) забезпечує певну концентрацію водневих іонів. рН 
не залежить від абсолютної концентрації кислот, а тільки від співвідношення 
концентрації кислот та солей. 

При додаванні до молока лугу чи кислоти рН зміниться тільки тоді, коли 
буде перевищена буферна ємність системи, тобто всі лужні та кислотні групи 
солей будуть нейтралізовані: 

Фосфати: H2PO4

! + OH! = HPO4

2! + H2O; 
Цитрати: H2Zit ! + OH! = HZit 2

! + H2O. 
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Чим більше в молоці буферних речовин, тим більше треба кислоти або лугу 
для зміни рН і тим вище будуть показники буферної ємності. Доведено, що 
високий показник буферності властивий молоку осінньо!зимового періоду, 
коли найбільша концентрація білкових компонентів та солей. Залежність бу!
ферних властивостей від сезону року треба враховувати при виробництві кис!
ломолочних продуктів. При розвитку в молоці молочнокислих бактерій суттє!
во зростає титрована кислотність і незначно змінюється рН. Молочнокислі 
бактерії чутливі до низьких значень рН середовища. Мінімальне значення рН 
для розвитку молочнокислих паличок складає 3,5–4,25, для стрептококків — 
4,75. Саме за рахунок дії буферних властивостей значення рН молочних сумі!
шей при виготовленні кисломолочних продуктів підтримується на постійному 
рівні, що забезпечує оптимальні умови для розвитку молочнокислих бактерій. 
Так, рН кефіру в кінці сквашування складає 4,85–4,75 [2, 111]. 

У наш час дуже поширена фальсифікація молока. Для молока як сировини 
найбільш притаманна фальсифікація за якістю внаслідок додавання води, що 
знижує вміст сухих речовин — жиру, білка, титровану кислотність. Відповідно, 
послаблюються буферні властивості молока, знижуються органолептичні та 
фізико!хімічні показники готової продукції, зменшуються терміни зберігання 
продуктів. 

При виробництві молочних продуктів обов’язковим етапом технології є 
теплова обробка. При нагріванні молока відбуваються зміни фізико!хімічних 
властивостей, в першу чергу це відноситься до білків і солей. При пастеризації 
спостерігається відщеплення кальцію від солі казеїну, що супроводжується 
збільшенням вільної казеїнової кислоти та зменшенням кальцієвої солі, розкла!
дається лимонна кислота, кількість колоїдного фосфату збільшується. Крім то!
го, порушується сольова рівновага молока за рахунок утворення нерозчинних 
солей. Усі ці зміни відбиваються на буферних властивостях молочної системи. 

Враховуючи значний вплив буферних показників на технологічні власти!
вості молока та молочних сумішей у виготовленні кисломолочних продуктів 
доцільно дослідити можливі способи їх підвищення. 

Метою статті було вивчення способів підвищення буферних властивостей 
молочних систем за рахунок внесення харчових добавок. Серед яких заслуго!
вують уваги білкові компоненти та їх композиції, їх вплив недостатньо вивче!
ний та теоретично обґрунтований [2, 110]. 

У дослідженнях ми використовували сухе знежирене молоко, сироватку, ка!
зеїнати. Особливої уваги заслуговує використання молочної сироватки, в яку 
переходять до 25% білків молока. Сироваткові білки збагачують продукт сульф!
гідрильними групами, що містяться в лактоальбуміні, який діє як антиокис!
лювач. Загальний вміст вільних амінокислот в молочній сироватці в 10 разів 
більший, ніж у вихідному молоці. Молочний цукор, який становить 70% сухої 
речовини сироватки, сприяє підтриманню життєдіяльності молочнокислих 
бактерій. 

Наші дослідження довели, що внесення композицій з білкових наповнюва!
чів (сухе знежирене молоко розчинене в сироватці у певній концентрації) значно 
покращує фізико!хімічні, органолептичні властивості, крім того підвищує ха!
рчову і біологічну цінність та сприяє подовженню термінів зберігання готових 
кисломолочних продуктів. Також змінюється буферна ємність, яка збільшу!
ється при внесенні білкової композиції. Оптимальний склад цієї композиції 
дорівнює — 3–4% сухого знежиреного молока від вмісту сухих речовин молоч!
ної суміші розчинений у сироватці об’ємом 15–20% від загального (табл.). 
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Органолептичні показники свіжовиготовлених продуктів № Зразки 
зовнішній вигляд смак і аромат консистенція 

К контроль 

Зверху виділення си!
роватки. Глазки поо!
динокі неправильної 

форми. 

Легкий кисломолоч!
ний смак і аромат, 

відчувається кислинка. 
Немає колючого смаку.

Згусток щільний. 

І кефір + СЗМ 
Незначне виділення 

сироватки по всій 
поверхні, глазки. 

Смак приємніший, ніж 
в К. Немає кислинки, 
солодкуватий присмак.

Згусток дуже щільний. 

ІІ кефір + 10% 
сироватки 

Незначне виділення 
сироватки, але менш, 

ніж в К.  
Присутні глазки. 

Аромат кисломолоч!
ний. Смак невираже!
ний кисломолочний. 

Консистенція менш 
щільна, ніж в К. 

ІІІ кефір + СЗМ + 
10% сироватки

Без виділення сирова!
тки. Глазки рівномір!

но розташовані по всій 
поверхні. 

Аромат виражений 
кисломолочний. Смак 
приємніший, ніж К, І і 

ІІ. Кислоти менше, 
ніж в К. Відчувається 
колючий освіжаючий 

смак. 

Згусток менш щільний, 
ніж І, але більш щіль!

ний, ніж в К, наявність 
бульбашок газу. 

IV кефір + СЗМ + 
15% сироватки

Без виділення сирова!
тки. Глазки рівномір!

но розташовані по всій 
поверхні. 

Аромат кисломолоч!
ний. Смак м’який, 

освіжаючий, приєм!
ний, але менш вира!

жений, ніж в ІІІ.  
Відчувається  

колючий смак. 

Консистенція як і в ІІІ. 
Кількість бульбашок 
газу більша, ніж в ІІІ. 

V кефір + СЗМ + 
25% сироватки

Без виділення  
сироватки.  

Глазки відсутні. 

Аромат кисломолоч!
ний. Смак приємний 

кисломолочний  
з кислинкою. 

Консистенція менш 
щільна, ніж в ІІІ і ІV. 

Особливої уваги заслуговує внесення білкової композиційної суміші в мо!
локо в зимово!весняний період, коли знижується вміст білка (від 3,15 до 2,7% 
і менше), що супроводжується зменшенням буферної ємності по білку. 

Необхідно зауважити, що найбільше значення лактатного буфера теж спо!
стерігається восени за рахунок зміни вмісту лактози. Між вмістом лактози у 
свіжому молоці та показником буферності як по лугу, так і по кислоті не про!
сліджується певної залежності. Пояснюється це тим, що лактатний буфер по!
чинає діяти лише при значенні рН 5,5 [2, 111]. 

Встановлено, що буферна ємність по кислоті в молоці нашого регіону протя!
гом року коливається в межах від 1,54 до 1,9. На підставі отриманих результатів 
зроблено висновок, що буферні властивості по кислоті головним чином зале!
жать від вмісту білка в молоці. Залежність між показником буферності по ки!
слоті та титрованою кислотністю прямо пропорційна: підвищення показника 
супроводжується збільшенням титрованої кислотності, зниження — зменшен!
ням, тоді як зміна титрованої кислотності не залежать від буферної ємності по 
лугу. Доведено, що додавання білкової композиції при значенні показника 
буферної ємності 1,7 по кислоті та 1,2–1,3 по лугу, посилює буферні власти!
вості молочних сумішей, і таким чином уповільнює процес сквашування, що 
забезпечує відповідну якість готової продукції, сприяє подовженню терміну її 
зберігання. 
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Висновки. 
1. Аналіз спеціальної літератури довів, що буферні властивості молочних 

сумішей залежать від хімічного складу молока і зв’язані з його фізико!хіміч!
ними властивостями. 

2. Результати досліджень підтвердили значний вплив буферних властивос!
тей молока та молочних сумішей на якість готових продуктів. 

3. Встановлено, що підвищити буферні властивості молочних сумішей мо!
жна за рахунок використання білкових добавок. 

4. На підставі експериментальних даних доведено, що для підвищення бу!
ферної ємності доцільно використовувати білкову композицію, яка склада!
ється з молочної сироватки 10–15% від загального об’єму суміші і 3–4% сухо!
го знежиреного молока від вмісту сухих речовин. 

5. Проведені комплексні дослідження динаміки фізико!хімічних та органо!
лептичних показників встановили, що внесення білкової композиції має по!
зитивний стабільний ефект на якість кисломолочних напоїв. 

 
В работе рассмотрены факторы, которые обуславливают и влияют на буфер�

ные свойства молока и молочных систем. Доказано важное значение буферной 
емкости в технологии молочных продуктов. Представлены экспериментальные 
данные по способам повышения буферных свойств молочных систем и их поло�
жительное влияние на технологические свойства готовых продуктов. 

 
Ключевые слова: молоко, физико�химические, органолептические, буферные 

свойства, микрофлора, кислотность титрованная, активная, буферная емкость. 
 
The paper discusses the factors that cause and affect the buffering capacity of the milk 

and dairy systems. Proved the importance of the buffer capacity in the technology of dairy 
products. Experimental data on how to improve the buffering capacity of dairy systems 
and their positive impact on the technological properties of the finished product. 

 
Keywords: milk, buffering capacity, dairy systems, technology, technological proper�

ties, finished product. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ  
В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Автор статті пропонує використання системи маркетингових комунікацій в 

комплексі з метою впливу на споживачів в закладах ресторанного господарства. 
Розглянуто основні способи просування, які є найбільш дієвими саме в роботі за"
кладів ресторанного господарства. Зроблено висновки про те, що використання 
інструментів системи маркетингових комунікацій в комплексі, надає можли"
вість отримати найкращий економічний ефект. 

 
Ключові слова: комплекс маркетингових комунікацій, сегмент ринку, рек�

лама, прямий продаж, особистий продаж, стимулювання збуту, зв’язки з гро�
мадськістю (PR). 

 
Стрімкий розвиток суспільства і активізація ринкових процесів спричиняє 

необхідність адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища. Загост�
рення конкуренції, зокрема в сфері ресторанного господарства, суттєве збіль�
шення потужних та досвідчених операторів ринку, в перспективі зробить про�
блему конкуренції в ресторанному бізнесі ще актуальнішою. За таких умов, 
заклади ресторанного господарства сьогодні і надалі змушені вишукувати най�
ефективніші засоби пошуку споживача і налагодження з ним тривалих стосун�
ків. Такий підхід є єдиним гарантом життєздатності підприємств ресторанної 
сфери в умовах жорсткої вітчизняної та міжнародної конкуренції [1, 48]. 

Одним з напрямів вирішення цієї проблеми є формування ефективної сис�
теми маркетингових комунікацій в закладах ресторанного господарства. Окремі 
елементи комплексу маркетингових комунікацій — реклама, особистий про�
даж, прямі продажі, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю — поодинці 
вже сьогодні відіграють в цьому процесі центральну роль, а використання їх  
в комплексі в найближчій перспективі замкне на собі всі питання взаємовід�
носин з потенційними та існуючими споживачами. 

Метою роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності за�
кладів ресторанного господарства на основі ефективного використання ком�
плексу маркетингових комунікацій. 

Різні аспекти формування і застосування окремих елементів системи марке�
тингових комунікацій розглядались у працях закордонних і вітчизняних вче�
них, зокрема: О. Азаряна, Г. Армстронга, Д. Бернета, Р. Блекуелла, Д. Боуена, 
А. Войчака, Д. Енджела, В. Карсекіна, Ф. Котлера, Ж. Ламбена, Т. Лук’янець, 
П. Мініарда, С. Моріарті, Дж. О’Шонессі, Е. Ромата, Д. Стефанеллі, П. Шока 
та ін. Проте варто зазначити, що залишається недостатньо дослідженим вико�
ристання саме комплексу маркетингових комунікацій для впливу на спожи�
вача в закладах ресторанного господарства. 

_____________ 
© О. М. Шемет 
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Маркетингові комунікації забезпечують підприємству активний вплив на вну�
трішнє і зовнішнє середовище. У сучасному світі велика кількість інформації 
про товари або послуги, яку одержують за допомогою окремих елементів ком�
плексу маркетингових комунікацій, сприяє формуванню потреб у людини або 
прискорює рішення про відвідування того або іншого закладу. Наприклад, рес�
торатори завдяки рекламі формують потреби у своєму товарі або послузі. Дуже 
важливими також є заходи щодо зв’язків з громадськістю, спрямовані на під�
вищення престижу закладу і соціально�етичного змісту його діяльності. Сти�
мулювання збуту спонукає споживача до прискорення здійснення покупки. 
Тобто, кожен з елементів системи маркетингових комунікацій відіграє свою 
конкретну роль і саме комунікації сприяють встановленню ефективних кон�
тактів із уже наявними або потенційними покупцями. 

В умовах жорсткої конкурентної боротьби вже недостатньо розраховувати 
на відрив від конкурентів лише за рахунок якості страв або послуг, організації 
сервісу, ціни, про що споживачеві може сповістити реклама або зв’язки з гро�
мадськістю. Споживач все більше сприймає ці базові параметри як деяку да�
ність і в умовах конкуренції, яка загострюється, він все більше розраховує на 
персоналізоване відношення до себе. А це значить, що сьогодні необхідно по�
ступово переходити від принципу широкого охоплення всієї споживацької 
бази до безпосередньої взаємодії з вузькою цільовою аудиторією. І тут на до�
помогу приходять особистий продаж, прямі продажі, стимулювання збуту. При 
цьому розробляючи стандарти взаємовідносин з кожною групою, необхідно 
постійно відслідковувати реакцію учасників групи і вносити оперативні коре�
гування до діючих регламентів [2, с. 36]. 

Наприклад, складна екологічна ситуація в Україні призводить до розповсю�
дження захворювань серед населення, значну частину яких складають хвороби, 
пов’язані з харчуванням. Порушення структури харчування є головним чинни�
ком захворювань на ожиріння. Тому сьогодні є дуже актуальним споживання 
продуктів харчування оздоровчого призначення, які передбачають використання 
харчових речовин з високими функціонально�технологічними властивостями, 
що дає змогу покращити харчову та біологічну цінність продуктів. Саме вивчен�
ня потреб споживачів в харчуванні оздоровчого призначення дає змогу окре�
мим закладам ресторанного господарства виділитися з�поміж інших [3, 547]. 
Тобто, для того, щоб мати успіх на ринку, заклад ресторанного господарства 
повинен мати виразні особливості, які приваблюють певне коло споживачів  
і роблять його особливим, не схожим на інших [4, 49]. Донести інформацію 
про виразні особливості до споживачів заклад може лише за допомогою ком�
плексу маркетингових комунікацій. 

Розглянемо більш ретельно вплив кожного елемента маркетингових кому�
нікаційна роботу закладів ресторанного господарства. 

Перший метод — це пряма реклама. Однак не будь�яка пряма реклама буде 
ефективною. Наприклад, реклама на білбордах — це інструмент іміджевої ре�
клами, а імідж для закладів ресторанного господарства простіше створити за 
допомогою PR. Найкраще, з нашої точки зору, працюватимуть розтяжки на 
пожвавлених вулицях міста неподалік від закладу харчування, який рекламу�
ється. Дуже дієва реклама на радіо, але лише в тому разі, коли її слухає цільова 
аудиторія закладу і реклама має спонукальний мотив. Ефективною є реклама 
в Інтернеті — власна сторінка закладу, розміщення на популярних ресторан�
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них сайтах. А от реклама на телебаченні досить неефективна, із�за її високої 
ціни і впливу на широкі кола глядачів, більшість з яких не є цільовою аудито�
рією закладу (по географічним, кулінарним, ціновим параметрам). Не досить 
дієва реклама в газетних модулях, якщо вони не виокремлюються з�поміж ін�
ших оголошень, дуже маленькі і невиразні. 

Другий метод просування закладу харчування — особистий продаж. Ефек�
тивно працює так зване «ходіння в народ», коли хазяїн закладу, керуючий або 
шеф�кухар виходять в зал до відвідувачів, розмовляють з ними. Завдяки такому 
«ходінню» гість закладу відчуває свою значущість, що дуже позитивно впливає 
на його ставлення до закладу, а представник ресторану може виявити недолі�
ки в роботі закладу і згладити негативне ставлення до ресторану. Ще одним 
способом особистого продажу можна вважати персоніфікацію, коли відвіду�
вачі ідуть до закладу харчування «на хазяїна», тобто коли назва закладу асоці�
юється з особою власника закладу. 

Третій спосіб просування — прямі продажі. Для дієвості цього методу про�
сування необхідна наявність клієнтської бази. Саме наявність такої зробить 
цей вид просування корисним для ресторану. Досить ефективними є розси�
лання листівок, електронних листів, SMS�повідомлень. 

Ще один спосіб просування ресторану — стимулювання збуту. Найбільш 
простий спосіб — це дисконтні карти. Також стануть в нагоді так звані «комп�
ліменти від шеф�кухаря» у вигляді кількох канапе, чашки чаю, порції салату 
або келиха вина для постійних клієнтів. 

Останній спосіб просування, який ми сьогодні розглянемо — це PR, тобто 
зв’язки з громадськістю. Про ресторан повинні писати в пресі, а для цього  
в ньому повинні постійно відбуватися події, які можуть привернути увагу гос�
тей як постійних, так і потенційних. 

Безперечно, всі зазначені комунікаційні засоби відрізняються один від од�
ного. Так, реклама носить інформаційний характер, тобто слугує для переда�
вання інформації споживачеві. Стимулювання збуту дозволяє увійти в кон�
такт безпосередньо зі споживачем, що призводить до більш ефективного 
результату даного інструменту маркетингових комунікацій. Ще більш тісний 
контакт зі споживачем забезпечує особистий продаж. Разом з тим варто звер�
нути увагу на сучасні інструменти маркетингових комунікацій, які пов’язані  
з розвитком інформатизації суспільства, появою нових форм надання послуг 
споживачам, акцентуванням уваги на конкретному споживачеві, саме на його 
запитах і потребах. До таких інструментів можна віднести спілкування з спо�
живачами в мережі Інтернет, використання мобільних телефонів тощо. Але для 
забезпечення ефективної комунікаційної діяльності необхідне їх застосування 
у єдиному комплексі. Варто зазначити, що лише поєднання різних інструмен�
тів маркетингових комунікацій зумовлює створення ефекту синергії, коли од�
ночасне застосування комунікаційних елементів дає змогу отримувати біль�
ший економічний ефект, ніж за окремого їх використання. 

Отже, сутність маркетингових комунікацій полягає в тому, щоб створити 
виключну цінність для цільової аудиторії закладу ресторанного господарства  
і зв’язати цю аудиторію з закладом. Рестораторові доведеться постійно корис�
туватися всім комплексом маркетингових комунікацій для того, щоб пригор�
нути увагу відвідувачів, обслуговувати їх зі знанням справи і утримати в май�
бутньому. 
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Автор статьи предлагает использование системы маркетинговых коммуника"
ций в комплексе с целью воздействия на потребителей в заведениях ресторанного 
хозяйства. Рассмотрены основные способы продвижения, которые являются наи"
более действенными именно в работе заведений ресторанного хозяйства. Сделан 
вывод о том, что использование инструментов системы маркетинговых коммуни"
каций в комплексе даёт возможность получить наибольший экономический эффект. 

 
Ключевые слова: комплекс маркетинговых коммуникаций, сегмент рынка, 

реклама, прямая продажа, личная продажа, стимулирование сбыта, связи с об"
щественностью (PR). 

 
The author of the article offers the use of the system of marketing communications in a 

complex with the purpose of affecting users in enterprises of restaurant business. Basic 
methods are considered advancements which are most effective exactly in"process enter"
prises of restaurant business. A conclusion is done that the use of instruments of the sys"
tem of marketing communications in a complex enables to get a most economic effect. 

 
Key words: marketing communications mix, market segment, advertising, direct 

marketing, personal sale, sale promotion, public relations (PR). 
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РОЗДІЛ ІІI 
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кандидати технічних наук 

 
ФАЗОВІ ЕВОЛЮЦІЇ СТРУКТУРИ  

В ПРОЦЕСІ СИНТЕЗУ АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМУ 
АЛКОКСИДНИМ ЗОЛЬ!ГЕЛЬ МЕТОДОМ 

 
У статті проведено огляд існуючих теоретичних уявлень щодо фазової еволюції 

структури в процесі синтезу аморфного кремнезему алкоксидним золь�гель методом. 
 
Ключові слова: аморфний кремнезем, золь�гель метод, структурні перетворення. 
 
Серед відомих технологій отримання різноманітних форм аморфного крем�

незему особливе місце займає технологія золь�гель (або золь�гель процес). До її 
основних переваг, порівняно з іншими технологіями, відносяться: низькі енер�
говитрати, простота і висока технологічна гнучкість, що надає можливість прак�
тично необмеженого модифікування кремнезему атомами різних металів і не�
металів в широкому діапазоні кількісного співвідношення компонентів. 

Золь�гель метод дозволяє шляхом варіювання природою вихідних реагентів 
і маршрутних параметрів синтезу регулювати якісний та кількісний склад час�
тинок кремнезему (морфологію, фазовий і гранулометричний склад, текстуру, 
чистоту, аморфний і кристалічний стан, співвідношення матричних і модифі�
куючих компонентів тощо) на рівні нанометрової шкали [1–3]. 

Найбільш продуктивним різновидом золь�гель процесу є гідролітична полі�
конденсація тетраалкоксисиланів або їх гідролітична полісоконденсація з роз�
чинними сполуками різноманітних металів,що завершується колоїдно�хімічним 
процесом послідовного перетворення золя в гель і далі в тверді матеріали (по�
криття, волокна, порошки, моноліти). 

Однак, не зважаючи на очевидні і вражаючі успіхи золь�гель метода, актуа�
льним залишається питання програмованого синтезу матеріалів з потрібними 
характеристиками. Особливо важливою є проблема структуроутворення. Це 
пов’язано з певним впливом структурного фактора на прикладні властивості 
більшості матеріалів, що отримуються за цим методом (скло, функціональна  
і технічна кераміка, сорбенти, каталізатори і їх носії, плівки, волокна тощо).  
      __________________________ 

© С. В. Клименко, В. С. Клименко 
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Регулювання цих процесів становить значні труднощі, що пов’язано з бага�
тофакторністю і високою чутливістю золь�гель процеса до зміни параметрів 
синтеза на всіх його стадіях [1, 3]. 

З цих позицій важливо знати, як впливають різні параметри, що задіяні  
в хімічних реакціях на стадії отримання напівпродукту та в процесі його ви�
сушування і спікання на характеристики кінцевих матеріалів. Адже досі немає 
фундаментального розуміння процесу переходу золю SiO2 в гель. 

При обговоренні цієї проблеми різні автори по�різному наголошують на 
важливості окремих умов процесу на формування гелевих систем і особливос�
ті їх подальших перетворень. Нижче будуть розглянуті основні з тих числен�
них факторів, що на сьогоднішній день вважаються домінуючими. 

Загальною є думка, що процес перетворення гелю в кінцевий матеріал за�
лежить від фізико�хімічних особливостей висушеного гелю і, таким чином,  
в значній мірі визначається самим процесом гелеутворення [4]. 

Звичайно гелі готуються шляхом кислотного або лужного гідролізу тетрае�
токсисилану [Si(OC2H5)4] або його промислових продуктів етилсилікатів у спир�
товому розчині з утворенням силанольних груп, котрі потім конденсуються у 
більш високомолекулярні полісилікати. Хоча гідроліз і конденсація здійсню�
ються разом є можливість змінювати відносну швидкість і ступінь проті�
кання кожної з цих реакцій і отримувати гелі із значними розбіжностями  
у структурі і поведінці при нагріванні. 

Вплив характеру гелеутворення на властивості висушеного гелю і на його 
перетворення при нагріванні звичайно обговорюється на прикладі двохста�
дійного гідролізу. Були встановлені чіткі розбіжності між процесами гелеут�
ворення за кислотного і лужного каталізу. Встановлено, зокрема, що розміри  
і форма силікатних молекул (кластерів) в процесі гелеутворення на стадії, що 
каталізується кислотою, не змінюються. Причому, якщо система розбавлена, то 
має місце досить вузький розподіл розмірів відносно однорідних за розмірами 
молекул. Проте на другій стадії, що каталізується лугом, мають місце суттєві 
розбіжності, як в самому гідролізі, так і в наслідуючому за ним гелеутворенні. 
Ці розбіжності пояснюються розбіжностями у відносних швидкостях: 1) гід�
ролізу алкоголятних груп з утворенням силанольних груп; 2) конденсації си�
ланольних груп з утворенням силікатних полімерів; 3) зв’язування полімерів з 
утворенням гелю. Відносні швидкості цих реакцій залежать від трьох фак�
торів: концентрації води і тетраетоксисилану та рН розчину. Те, яким чином ці 
відносні швидкості реакцій впливають на процес гелеутворення, краще за 
все можна зрозуміти, якщо розглянути два граничні випадки — випадок, коли 
гідроліз проходить набагато швидше ніж конденсація, і випадок, коли справед�
ливим є зворотнє. 

У випадку, коли реакція гідролізу проходить набагато швидше, ніж реакція 
конденсації, перед початком конденсації до атому кремнію будуть приєднані 
тільки гідроксильні групи, а алкоксильні групи, що приєднані до атому крем�
нію, будуть відсутні. Найчастіше механізм реакції конденсації за таких умов 
полягає у нуклеофільній атаці на атом кремнію [4, 5]. 

(RO)3SiOH + OH  →   (RO)3SiO  + H2O (швидка реакція)                 (1) 
(RO)3SiO  + (RO)3SiOH →   (RO)3SiOSi(OR)3 + OH                      (2) 

(реакція, що визначає швидкість), 
де R = Н, Еt. 
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Ступінь проходження реакції (1) збільшується з кислотністю силанольного 
протону молекули (RO)3SiOH. Кислотність цього протону збільшується зі змен�
шенням основності інших груп, що приєднані до атома кремнія, наприклад, вна�
слідок того, що (НO)3SiO  являється більш слабким лугом, ніж OH. Результатом 
реакції утворення монокремнієвої кислоти димеру (НO)3SiOSi(OН)3 являється 
збільшення кислотності силанольних груп, що залишаються на димері. Зага�
лом, реакція (1) буде проходити глибше у випадку полімера, в якому атоми Si 
уже зшиті через містковий кисень з іншими атомами Si, ніж у випадку моно�
кремнієвої кислоти. Крім того, чим більше таких зшивок (RO)3SiOH, тим більше 
збільшується кислотність силанольних груп, що залишаються. Таким чином, 
у розчині полімерів з різними ступенями зшивки більш зшиті полімери мають 
більш високу можливість до реакції (1), а найменш лужні і найменш зшиті 
полімери будуть брати участь в реакції (2) у вигляді (RO)3SiOH. 

У випадку композицій, в яких гідроліз проходить набагато швидше конден�
сації, сумарний результат реакцій (1) і (2) полягає в тому, що більш крупні ви�
соко конденсовані полімери схильні до реакції із слабо кислими мономерами 
з утворенням ще більш висококонденсованих утворень, іншими словами, утво�
рення більш крупних макромолекул полімеру проходить за рахунок менш круп�
них макромолекул. Це може призводити до отримання золю, що складається 
із відносно крупних (5–20 нм) макромолекул полімерів, які завдяки чисель�
ним поперековим зв’язкам, являють собою фактично чистий SiO2. 

Другий граничний випадок полягає в тому, що швидкість конденсації сила�
нольних груп (або шляхом дегідратації, або шляхом деалкоголізації) набагато 
перевищує швидкість їх утворення в результаті гідролізу. Це має місце за кис�
лотного гідроліза та низьких концентрацій води і кислоти. У цьому випадку 
форма макромолекул полімерів визначається механізмами реакцій гідролізу, а не 
механізмами реакцій конденсації. Гідроліз, що каталізується кислотою, прохо�
дить по механізму, який характеризується електрофільною атакою на кисень 
алкоголяту [6] і, таким чином, він не являється особливо чутливим до елек�
тронних ефектів, зумовлених іншими групами, приєднаними до атому крем�
нію, однак він може бути чутливим до ефектів стеричних. 

Відповідно до цього, мономери гідролізуються швидше ніж групи в кінці 
ланцюгів, які, в свою чергу, гідролізуються швидше ніж групи, що знаходять�
ся в середині ланцюгів [7]. Силанольні групи на цих слабо зшитих утвореннях 
потім конденсуються швидше, ніж проходить утворення силанольних груп на 
більш зшитих утвореннях і полімер, що утворюється, має відносно невелику 
молекулярну масу. У цьому другому граничному випадку (коли гідроліз про�
ходить значно повільніше ніж конденсація) після першої стадії гідролізу роз�
чин складається з невеликих слабо зшитих макромолекул полімеру. 

За умов, що використовуються для здійснення трьох різних типів другої ста�
дії гідролізу, відносні швидкості реакцій являються проміжними між цими двома 
граничними випадками, хоча для кожного з цих типів швидкості реакції схи�
ляються до того чи іншого граничного випадку. Завдяки добавкам надлишко�
вої води (в кількості більше 2 молей) на моль тетраетоксисилана і основного 
або додаткового кислотного каталізатора швидкість гідролізу збільшується від�
носно швидкості конденсації, причому величина цього збільшення залежить 
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від конкретних умов, що використовуються. З цієї причини, дані полімери ма�
ють тенденцію як до зростання так і до внутрішньомолекулярної конденсації. 
Однак, швидкість внутрішньо�молекулярної конденсації спадає до нуля після 
того, як макромолекули полімеру зшиваються одна з одною з утворенням жо�
рсткої структури гелю. Внутрішньомолекулярна конденсація може продовжу�
ватись тільки після того, як буде видалений в процесі висушування розчин�
ник. Так що характер полімеру залежить від того наскільки швидко проходить 
зростання макромолекул і конденсація відносно процесу гелеутворення. 

Якщо друга стадія гідролізу здійснюється при відносно низькій концентрації 
води так, що швидкість гідролізу не набагато переважає над швидкістю кон�
денсації, то розмір і структура макромолекул полімерів не змінюються і слаба 
зшивка макромолекул між собою з утворенням гелю являється більш ймовір�
ною ніж їх зростання або внутрішньо молекулярна конденсація. Зазначений 
процес призводить до отримання гелю, котрий являється слабо зшитим порів�
няно з системами, що каталізуються лугами. Цей гель залишається прозорим 
при проходженні через точку гелеутворення, що є показником його однорід�
ності і відсутності фазового розподілення. Однофазний характер цих гелів уз�
годжується з їх тонкою структурою, що спостерігається після висушування. 

Використання відносно значної кількості води призводить до суттєвого 
збільшення швидкості гідролізу. При цьому на даному полімері утворюється 
набагато більше силанольних груп, що забезпечує більш високу швидкість внут�
рішньомолекулярної конденсації. Крім того, при зустрічі двох макромолекул 
полімеру одна з одною вони можуть реагувати між собою з участю більшої кіль�
кості актів конденсаці, в результаті чого утворюються більш крупні макромо�
лекули полімеру, котрі потім утворюють поперекові зв’язки з іншими макро�
молекулами з формуванням відповідної структури гелю. У додаток до цього 
швидкість гелеутворення сповільнюється внаслідок ефективного розбавлення 
розчину значним надлишком води. Таким чином, внутрішньомолекулярна кон�
денсація і зростання макромолекул полімеру в композиціях з відносно знач�
ною кількістю води до наступу гелеутворення можуть зайти значно далі, ніж 
це має місце і випадку композицій із відносно низькою концентрацією води. 
Гелі, що утворюються в цьому випадку, є напівпрозорими і більш зернистими по 
характеру. Але якщо друга стадія здійснюється у лужних умовах, то зростання 
частинок і внутрішньомолекулярна конденсація проходять значно швидше ніж 
у випадку використання значної кількості води. Це зумовлюється рядом ефек�
тів, кожен з яких вносить свій вклад. По�перше, при порівняльних умовах луж�
ний гідроліз проходить значно швидше ніж гідроліз, що каталізується кислотою. 
По�друге, механізм лужного гідролізу полягає у нуклеофільній атаці групою ОН 
атому Si і, таким чином, зміна реакційної здатності у відношенні гідролізу на�
слідує тим же закономірностям, що і зміна реакційної здатності у відношенні 
конденсації, тобто наявність центрів, що найбільш швидко гідролізуються бу�
де призводити до утворення найбільш конденсованого продукту. 

По�третє, кремнезем набагато краще розчиняється у лужних розчинах, ніж 
у кислотних, і первинні, що отримані по першій стадії гідролізу слабо зшиті 
макромолекули полімерів, мають тенденцію до розчинення і повторного оса�
дження на більш високо конденсованих центрах [6]. 
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Зазначеними процесами зумовлюється зростання кластерів, що спостеріга�
ється при дослідженнях рентгенівськими методами. Варто також відмітити, що 
груба структура систем, що каталізуються лугами, може зумовлюватись фазо�
вим розподілом на області багаті розчинником і області, що збагачені поліме�
ром. При цьому фазовий розподіл буде мати місце і в процесі утворення попе�
рекових зв’язків. 

Топологічні і кінетичні межі не дозволяють макроскопічному фазовому роз�
поділу і призводять до того, що розподіл проходить в мікроскопічному масш�
табі. Наслідком цього є утворення напівпрозорих систем. 

Фізичні розбіжності між гелями, що отримані із швидко і повільно гідролізо�
ваних розчинів, чітко ілюструються шляхом порівняння мікроструктури від�
повідних висушених гелів. Так, гелі, що отримані в умовах повільного гідролі�
зу, характеризуються надзвичайно дрібними деталями мікроструктури (~5 нм) 
і не виглядають зернистими. Це підтверджується низьким контрастом елект�
ронної щільності, що звичайно спостерігається на мікрофотографіях, і вказує 
на те, що пори у таких зразках повинні бути дуже дрібними і рівномірно роз�
поділеними по всьому об’єму гелю. У результаті цього, отриманий сухий гель 
являється оптично прозорим і відносно щільним. На противагу цьому, гелі, 
що отримані за відносно більшої кількості води, або за умов, коли друга стадія 
відбувається в лужних умовах, характеризуються більш крупними деталями 
мікроструктури і виглядають зернистими. Наприклад, зразки, що отримані за 
високого значення рН, складаються з крупних (~90 нм) частинок, які, в свою 
чергу, складаються з дрібніших (~10 нм) частинок. При цьому високий конт�
раст електронної щільності передбачає існування досить значних щільних ді�
лянок з одночасною наявністю значних ділянок з досить низькою щільністю. 
Це зумовлює отримання напівпрозорих гелів з низькою об’ємною щільністю. 
Крупні частинки при цьому не зв’язані міцно одна з одною і при легкому 
впливі розпадаються на дрібний пил. 

Дослідження з допомогою електронного мікроскопу свідчать, що гелі, які 
утворені при повільному або швидкому гідролізі, по�різному ведуть себе при 
видаленні з них розчинника при висушуванні. Після видалення розчинника мо�
же мати місце зсідання як окремих полімерних утворень, що складають гель, 
так і самої структури гелю. У результаті цього стають можливими додаткові акти 
реакції внутрішньо� і міжмолекулярної конденсації. У повільногідролізованих 
гелях, що виготовлені при низькому вмісті води за кислотного каталізу, при 
видаленні розчинника із областей багатих розчинником між полімерами роз�
виваються значні сили поверхневого натягу. Коли слабо зшиті макромолеку�
ли полімеру стикаються одна з одною вони легко деформуються і утворюють 
щільну структуру гелю. Одночасно з видаленням розчинника із оболонки ма�
кромолекули полімеру сама ця молекула може легко ущільнюватись з утво�
ренням значної кількості поперекових зв’язків. Таким чином, отримується дуже 
щільний висушений гель, в якому відсутні крупні пустоти і окремі макромо�
лекули полімеру. При більш високій швидкості гідролізу утворюються більш 
крупні і більш значно зшиті мокромолекули полімеру. При висушуванні таких 
гелів утворюється впорядковано упакована структура, що складається із окре�
мих частинок, навколо яких знаходяться крупні пустоти. 

Таким чином, згідно з основною концепцією гелеутворення, гелі, що виго�
товлені за умов повільного гідролізу, після висушування мають високу об’ємну 
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щільність, а гелі, що виготовлені за умов швидкого гідролізу, після висушу�
вання мають низьку об’ємну щільність. При цьому за умов лужного гідролізу 
щільність зворотно залежить від концентрації каталізатора, а не від вмісту во�
ди, як це спостерігається у випадку гелів, що каталізуються кислотами. За по�
стійного вмісту води добавки аміаку значно прискорюють гідроліз, однак ли�
ше незначно збільшують полімеризацію. 

За термообробки гелі, що мають різний хімічний склад і морфологію, харак�
теризуються різною поведінкою при ущільненні. При цьому мають місце як 
хімічні так і структурні перетворення, котрі узагальнено можна представити 
таким чином [6, 8]: 1) фізична десорбція води і розчинника зі стінок мікро�
пор; 2) згорання залишкових органічних груп, 3) конденсаційна полімеризація; 
4) об’ємна релаксація, 5) спікання по механізму в’язкої течії. До ущільнення 
призводять три останні процеси. При зсіданні має місце значна температурна 
залежність. Для гелів, що каталізуються кислотами, температура, котра відпо�
відає початку швидкої усадки являється тим більшою, чим більша щільність 
поперекових зв’язків і вона знаходиться в межах 600–800° С. У випадку гелів, 
що каталізуються лугом збільшення швидкості зсідання має місце біля 900° С. 
При цьому механізм високотемпературного ущільнення зернистих і незернис�
тих гелів і механізми низькотемпературного ущільнення гелів, що отримані за 
кислотного і лужного каталізу будуть різними. Для ущільнення зернистих гелів 
потребуються високі температури і це ущільнення проходить шляхом спікання 
за механізмом в’язкої течії. Структура незернистих гелів вважається губчатою. 
Пористість при цьому обмежена досить тонкими каналами в губці і в кожному 
каналі утворюється від’ємний тиск зворотно пропорційний радіусу каналу. За 
низьких температур від’ємний тиск, котрий рівнозначний за величиною по�
зитивному тиску, що впливає на гель зовні, є рушійною силою перегрупуван�
ня, або релаксації переплетених макромолекул полімеру, а при більш високих 
температурах зовнішній тиск сприяє закриттю мікропор. Передбачається, що 
як релаксаційні процеси так і закриття мікропор у поєднанні з додатковим 
зшиванням є причиною отримання щільних гелів за низьких температур. 

Таким чином, розбіжності в швидкостях гідролізу призводять до значних роз�
біжностей в структурі полімеру при гелеутворенні. Якщо гідроліз проходить 
швидко порівняно з конденсацією, то утворюються крупніші і більш високо�
конденсовані макромолекули силікатних полімерів. У протилежному випадку, 
коли конденсація проходить швидко порівняно з гідролізом, утворюються менш 
крупні і менш конденсовані макромолекули полімерів. При висушуванні ці два 
типи гелів перетворюються відповідно в зернисті гелі низької щільності і у висо�
кощільні незернисті гелі [6]. 

При нагріванні зернисті гелі перетворюються на щільне скло при високих 
(>800° С) температурах згідно з процесом спікання за механізмом в’язкої течії. 
Розбіжності в конкретних температурах, що потребуються для склоутворення 
кожного з гелів, співвідносяться з мікроструктурою цих гелів у висушеному стані. 
Вищі температури потрібні для гелів з грубішою мікроструктурою. Гелі, які не 
мають зернистої структури, починають суттєво ущільнюватись при 600° С. Це 
низькотемпературне ущільнення пояснюється релаксацією полімеру, за кот�
рою починаються процеси конденсації і закриття пор. Цей процес можливий 
завдяки наявності в менш конденсованих гелях більшої кількості випадковим 
чином розподілених груп (ОН+ОR) і також завдяки значно дрібнішим розмі�
рам пор в цих гелях. 
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До теперішнього часу на думку більшості авторів найефективнішим підхо�
дом до проблеми є саме розподілення золь�гель процесу на кислу і лужну ста�
дії. Змінними параметрами є знову ж таки температура, розчинник, концен�
трація каталізаторів і вміст гідролізної води. 

Але у новіших роботах цей процес розглядається детальніше [9]. Зв’язок між 
темпами гелеутворення і тривалістю гідролізу трактується починаючи зі стадії 
гідролізу в кислому середовищі. 

Відносна кількість води і такі змінні параметри, як температура, рН, кон�
центрація визначають те або інше розподілення мономерів, що утворюються  
в результаті гідролізу. Максимальна концентрація силанолів досягається лише 
за умови повного використання всієї води. З цього моменту реакція димери�
зації силанолів стає домінуючою. Конденсація відбувається за схемою [2]. 

У ході реакції конденсації утворюється вдвічі менше води, ніж її викорис�
товується для утворення силанолів або етанолу. Вода, що утворилась, в свою 
чергу іде на гідроліз тетра�етоксисилану, силанолів і димерів, що утворюються 
в реакціях конденсації тощо. У результаті цих реакцій знижується концентра�
ція мономерних молекул і збільшується концентрація олігомерів. 

 
В статье проведен обзор существующих теоретических представлений о фа�

зовой эволюции структуры в процессе синтеза аморфного кремнезема алкоксид�
ным золь�гель методом. 

 
Ключевые слова: аморфный кремнезем, золь�гель метод, структурные прев�

ращения. 
 
The review of the current theoretical understanding of the evolution of a structure 

during the synthesis of amorphous silica by alkoxide sol�gel method. 
 
Key words: amorphous silica, sol�gel method, structural transformations. 
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ПОКРИВИ ТИТАНУ НА ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ,  

НАНЕСЕНІ ПОСТІЙНОСТРУМОВИМ  
ТА ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯМ 

 
У статті описане дослідження постійнострумового та уніполярного імпульс�

ного електрохімічного осадження титану з галогенідних розплавів на сталеві мате�
ріали. Оцінено корозійну стійкість титанових осадів у розчинах хлориду натрію 
та азотної кислоти за кімнатної температури. 

 
Ключові слова: електрохімічне осадження титану, корозійну стійкість ти�

танових осадів. 
 
Вступ. Електроосадження титану є важливим методом захисту від корозії  

у морській воді та хімічних середовищах. Зроблено багато спроб для одержання 
титанових електроосадів з органічних [1, 2], водних [3, 4] і розплавлених со�
льових середовищ [5–18], але чистий титан добуто лише з останніх, особливо 
з хлоридних [5–8], фторидних [9–14] і хлоридно�фторидних розплавів [15–18]. 
З хлоридних розплавів, в основному, утворюються порошкові [6] або дендритні 
[7, 8] осади через існування трьох малостійких окиснених станів титану та ре�
акцій диспропорціонування. У фторидних розплавах існують тільки два окис�
нені стани титану, висока стійкість титаново�фторидних комплексів призво�
дить до відновленння титану в дві стадії [13, 14]: 

−−− ⇒+ 3
6

2
6 TiFeTiF ;                                                (1) 

−−− +⇒+ FTieTiF 633
6 .                                            (2) 

Щільні, однорідні осади чистого титану одержано постійнострумовим елек�
тролізом розплавів NaF�K2TiF6 за температури 1223…1273 K [9, 10] і LiF�NaF�
KF�K2TiF6 за температури 973 K [11, 12] та за температури 1073 K [12]. Проте 
такі покриви стають шорсткими та інколи дендритними, якщо зростають ка�
тодна щільність струму і/або тривалість осадження. У хлоридно�фторидних роз�
плавах щільні титанові покриви [13, 14], так само як порошкові й дендритні 
осади [16], можна одержати, варіюючи співвідношення [F–]/[Cl–]. 

Постановка задачі. Імпульсне покривання у водяних [17] і розплавлених 
[18, 19] середовищах поліпшує властивості осадів. Таким чином можна одержа�
ти щільні, недендритні покриви, оскільки за імпульсним струмом концентра�
ційна поляризація є мінімальною. Тому метою данної роботи було здійснення 
електроосадження титану за постійного та імпульсного струму. 

 
__________________________________ 
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Експериментальна частина. У дослідженнях використовували технічно чи�
сті титанові стержні (кваліфікації о. с. ч.) (діаметром 5 мм) і пластинки зі сталі 
Ст. 3 або Ст. 45 розміром 10×10×1 мм. Титанові аноди попередньо протравляли 
в розчині HF�HNO3 (20–80% за об’ємом), а сталеві катоди електрополірували 
в розчині HClO4�етанол�гліцерин (20–70–10% за об’ємом) [21], промивали 
дистильованою водою та висушували ацетоном. Експерименти проводили за 
температури 1023…1173 K і постійного струму та за температури 1023 K і уні�
полярного імпульсного струму. 

Результати і обговорення. 
1. Електрохімічна поведінка Ті(ІІІ) у хлоридно�фторидному розплаві в основі його 

електроосадження. Введення до хлоридного розплаву, що містить тривалент�
ний титан, іонів фтору в кількості, яка відповідає мольно�частковому співвід�
ношенню [Ti(III)]:[F–] > 1:2 веде до зменшення величини пікового струму 
хвилі перезаряду Ті(ІІІ) ⇔ Ті(ІІ), пропорційно вмісту фторид�іона в електроліті. 
При цьому, під час зменшення струму хвилі перезаряду пропорційно зростає 
струм хвилі розряду Ті(ІІ) ⇔ Ті(0). По досягненні мольного співвідношення 
[Ti(II)]:[F–] = 1:2 хвиля перезаряду на вольтамперній кривій не спостерігаєть�
ся, та розряд комплексів тривалентного титану стає одностадійним. Одночасно 
зі змінюванням механізму процесу відбувається зсування потенціалів хвиль  
у бік електронегативних значень. 

Одержані експериментальні дані дозволяють зробити висновок, що зміню�
вання основності розплаву введенням до нього фторид�іона спричиняє створен�
ня змішаних фторидно�хлоридних комплексів. Заміна іонів хлору в комплексі 
TiCl6

3� на фтор, який має менший радіус, ніж хлор, призводить до зміцнення 
комплексу Ті(ІІІ) та змінювання механізму його електровідновлення. Врахо�
вуючи, що змінювання механізму відбувається за мольно�часткового співвід�
ношення [Ti(IIІ)]:[F–] = 1:2, створене комплексне угруповання титану має ви�
гляд TiCl4F2

3�. 
Хлоридно�фторидні комплекси титану знаходяться у рівновазі з компонен�

тами розплаву: 
−−− =⇔ yClTiFClTiF x

xyx
33 .                                              (3) 

Електровідновленню піддаються дисоційовані частки TiFx
3–x, концентрація 

яких в об’ємі розплаву менша за загальну концентрацію титану в електроліті, 
тобто в розплаві одночасно знаходяться два види часток – недисоційовані 
комплекси TiFxCly

3– і продукти дисоціації TiFx
3–х. Збідніння приелектродного 

шару як результат розряду комплексів TiFx
3–х призводить до зсування рівнова�

ги реакції (1) у бік утворення електрохімічно активних часток. 
Підтвердженням наведеної схеми є залежність iр/V0,5 = f(V0,5), яка дозволяє 

визначити вплив попередньої реакції на електровідновлення. Аналіз залежно�
сті вказує на те, що зниження швидкості поляризації призводить до зменшен�
ня впливу реакції утворення електрохімічно активних часток і відповідного 
зростання струму. Екстраполяція кривої залежності iр/V0,5 = f(V0,5) на вісь iр/V0,5 
відповідає умовам, коли струм визначається загальною концентрацією титану 
в розплаві. 
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Залежність потенціалу піку хвилі відновлення від швидкості поляризації, а 
також значення αn, що дорівнює 0,95 ± 0,1, свідчать про сповільненість стадії 
перенесення заряду. Коефіцієнт дифузії титану дорівнює (3,0 ± 0,4)⋅10–5 м2⋅с–1. 
Встановлено, що склад комплексу титану, що існує в розплаві за надлишку 
іонів фтору, виражається формулою TiF4Cl2

3–. 
2. Постійнострумове електроосадження титану. Постійнострумове електро�

осадження здійснювали на сталевих пластинах за температури 1023…1223 К, 
катодної щільності струму 25…80 мА⋅см–2 протягом 1 год. Ефективність катод�
ного струму, що виміряно для електролізів у 2,5 % (мас.) розчині Ті(ІІІ), наве�
дена в табл. 1. За температури 1073 К покриви були суцільними, але шорсткі�
шими та більш дендритними, ніж за температури 1023 К. 
Таблиця 1 — Залежність ефективності катодного струму від температури та катодної 

щільності струму для електроосадження титану в розплавах, що містять 
2,5 мас.% Ti(III) 

Температура 
розплаву, К 

Катодна щільність 
струму, мA cм–2 

Ефективність 
катодного струму, % 

25 69 
45 65 1023 
65 61 
25 75 
40 90 
70 76 

1073 

80 67 
25 60 
65 35 1123 
80 20 

Поперечні перерізи осадів являють собою один шар чистого титану після 
електролізів проведених за температури 1023…1073 К і три шари для електро�
осадження, проведеного за температури 1123…1173 К. Електроннозондовим 
мікроаналізом виявлено, що шари складаються з інтерметалічних сполук Fe2Ti 
(біля сталевої основи), FeTi (проміжний шар) і чистий титан (зовнішній шар). 
Область Кіркендала на межі поділу Fe2Ti/сталь, яка утворена завдяки вищій 
швидкості дифузії заліза у титан, ніж навпаки, чітко помітна на титановому 
осаді, одержаному за температури 1223 К. Така область дефектів є характер�
ною для щільноприлеглих покривів. 

3. Уніполярне імпульсне електроосадження титану. Уніполярне імпульсне 
покривання полягає у періодичному застосуванні катодної щільності струму іk 
протягом часу τ та вимкнення електричного живлення протягом часу τ0. В ос�
новному використовували два методи: 

– змінювання іk за сталих значень τ і струмової характеристики іm, яка дорі�

внює 
0

i
ττ

τ
+
⋅ k ; 

– змінювання іk за сталого значення добутку струмової характеристики іm та 
суми часу застосування струму τ та часу його вимкнення τ0. 
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                           а                                                                              б 

Т = 1073 К, щільність постійного струму 45 мА см–2 

Рис. 1 — Титановий осад: скануюча електронна мікрофотографія осаду (а)  
та оптична фотографія поперечного перерізу осаду (б) 

За першим методом зростання щільності імпульсного струму іk веде до збіль�
шення τ0. Так як і іk, і τ0 впливають на кристалізацію осаду [17], то не зрозуміло, 
розмір зерен є результатом змінювань іk чи τ0. Ми надали перевагу другому ме�
тоду, де τ0 не дуже змінюється. Було використано уніполярне імпульснострумове 
електроосадження у 2,5 % (мас.) розчинах Ті(ІІІ) протягом 3,5 год., застосо�
вуючи електролітичні параметри, які давали найкращі результати за постійно�
струмового покривання: температура 1073 K і середня щільність катодного 
струму іm = 50 мА⋅см–2. Значення щільності імпульсного заряду та щільності 
імпульсного струму становили 20…120 мК⋅см–2 і 75…200 мА⋅см–2 відповідно. 

Ефективність катодного струму та морфологію осадів, одержаних імпульс�
но�струмовим покриванням, представлені в табл. 2. 
Таблиця 2 — Ефективність катодного струму та морфологія осадів титану залежно від 

параметрів уніполярного імпульснострумового покривання (Т = 1073 К; 
τ = 3,5 год; im = 50 мA⋅cм–2) 

im, τ, 
мК⋅cм–2 

ik, 
мA⋅cм–2

τ, 
мс 

 τ0, 
мс 

Ефективність 
катодного 
струму, % 

Морфологія осаду 

20 
125 
100 
75 

0,13 
0,18 
0,25 

0,15 
0,13 
0,10 

38 
85 
53 

Розгалужені дендрити 
Розгалужені дендрити 
Дендрити 

70 
125 
100 
75 

0,60 
0,80 
1,15 

0,87 
0,72 
0,40 

57 
53 
65 

Гладке з дефектами 
Гладке з дендритами по краях 
Гладке з дендритами по краях 

120 

175 
125 
100 
75 

0,70 
1,15 
1,40 
2,10 

2,15 
1,83 
1,60 
0,85 

68 
77 
70 
63 

Гладке з дендритами по краях 
Гладке з дендритами по краях 
Гладке без дендритів 
Гладке без дендритів 

Відомо, що протягом імпульснострумового покривання постійний заряд�
розряд (перезарядка) подвійного шару може впливати на осадження металу, 
особливо коли τ і τ0 є нижчими або такого ж порядку, як час заряду τc і розряду 
τd [17]. За таких умов катодний струм сильно коливається, та переваги імпуль�
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снострумового покривання можна втратити. Таке наближення імпульсностру�
мового покривання до постійно�струмового можна оцінити за ступенем згла�
дження піку фарадеєвського струму іF: 

0

0
τ⋅

−τ⋅

=Δ
∫
τ

iF

dtii Fk
                                                       (4) 

Значення Δ  зростає від 0,1 до 0,9 коли τ змінюється від 10 τc до 0,1 τc [19]. 
Оцінку τc як функциї іk можна отримати з відношення [19]: 

k
c iFn

CTR
⋅⋅⋅α
⋅⋅

=τ
4

,                                                    (5) 

де R — універсальна газова стала; Т — температура, К; С — ємність подвійного 
шару, мФ·cм–2; α — коефіцієнт перенесеня заряду; n — кількість перенесених 
електронів; F — стала Фарадея. 

Використовуючи Т = 1073 К, n = 3 та значення α і С з робіт 0,5 і 50 мФ⋅см–2 
відповідно, розрахували наближені значення τc для області іk від 100 до 200 
мА⋅см–2 (табл. 3). Значення ступеня згладження було апроксимовано з кривої 
Δ = f (τ/τc), запропонованої у роботі [17], та наведено у табл. 4. Для експери�
ментів, проведених за зарядом імпульсу 20 мК⋅см–2 та τ/τс менше 1, розрахова�
ний ступінь згладження є високим (0,45…0,67). Тому осаджуються дендрити, 
подібно до покривів, одержаних постійнострумовим нанесенням. З другого боку, 
для імпульсних зарядів 70 і 120 мК⋅см–2, коли ступінь Δ є низьким (близько 0,1) 
очікували, що заряд подвійного шару матиме менший вплив. Підтвердженням 
цього є одержмання кращих покривів титану імпульснострумовим методом. 
Таблиця 3 — Приблизна тривалість зарядки (зарядження) τc для подвійного шару як 

функції щільності імпульсного струму ik, одержаний 
ik, мA cм–2 20 70 120 170 
τc, мс 0,25 0,18 0,13 0,09 

Таблиця 4 — Ступінь згладження Δ для імпульснострумових експериментів 
im (τ + τвимк), мК⋅cм–2 τ/τзар   

20 0,95 0,45…0,67 
70 4,35 0,13…0,19 

120 8,75 0,06…0,11 

4. Фізико�механічні і хімічні властивості титанових покривів. Для щільності 
імпульсного струму 75 мА см–2 та імпульсному заряді 75 мК⋅см–2 не відмічено 
впливу імпульсного заряду на розмір зерен. Незначне зниження розмірів зе�
рен можна спостерігати за зростанням імпульсної щілдьності струму. Усі оса�
ди являють собою добре кристалізовані зерна розміру 75…125 мкм. В усіх ви�
падках розмір титанового зерна для імпульснострумового покривання вищий, 
ніж для постійнострумового на 30…60 мкм. 

Середня мікротвердість, виміряна в середині поперечного перерізу осаду з 
навантаженням 25 г протягом 15 с (твердість за Вікерсом), становить 145 ± 15 
МПа. Такі значення нижчі за значення, одержані для постійно�струмових по�
кривів (220 ± 20 МПа) і для технічно чистих титанових анодів (мікро�твердість 
за Вікерсом 225 ± 5 МПа), що мають менші зерна. 
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Рентгенофазовий аналіз зразків імпульснострумових електроосадів титану, 
одержаних за імпульсного заряду 120 мК⋅см–2, дає піки (002), (011) і (012). Орі�
єнтаційні індекси (ОІ) розраховано із залежності: 

=OI

∑

∑

hkl

hkl

ASTM

ASTM

hkl

hkl

I
I

I
I

 ,                                                              (6) 

де Ihkl і hklASTMI  — інтегральні інтенсивності з піку (hkl), одержані для титанових 

осадів і для титану випадкової текстури. 
За низької щільності струму титанові осади мають випадкову структуру. 

Для щільності 125 мА⋅см–2 у покриві переважають орієнтації (012) і (002), а для 
щільності 175 мА⋅см–2 — переважає орієнтація (012). 

Поляризаційні криві сталі, технічного титану та імпульснострумового ти�
танового електропокриву в розчинах 5% (мас.) хлориду натрію і 30% (мас.) 
азотної кислоти за кімнатної температури показано на рис. 2 і 3. Треба відмі�
тити, що титанові осади, одержані за імпульсного заряду 75 і 120 мК⋅см–2 (елек�
тропокриви 1 і 2) в розчинах NaCl і HNO3 поводять себе подібно до технічного 
титану. Ці результати показують, що імпульснострумові титанові електрооса�
ди, одержані за таких самих умов, можна використовувати як антикорозійні 
покриви. З другого боку, висока щільність анодного струму, що виміряна для 
осадів, одержаних за 20 мК⋅см–2 (електропокрив 3) в розчинах NaCl допускають 
корозію основи. Відмічено кілька «центрів атаки», які утворюються з існуючих 
в осаді дефектів. Дійсно, відмивання дендритних осадів після електроосаджен�
ня, звичайно, веде до руйнування дендритів, а іноді — до одночасного усунення 
покриву. Такі осади не забезпечують корозійний захист основи. 
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Рис. 2 — Криві анодної поляризації вуглецевої сталі 3 (1), технічного титану (2)  

і титанових осадів (одержаних за 1073 К та імпульснострумового осадження: (3) 70, 
(4) 12 (5) 20 мК⋅см–2) в 3% (мас) розчині NaCl за 298 К і швидкості сканування 5 мВ⋅сек–1 
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Рис. 3 — Криві анодної поляризації вуглецевої сталі 3 (1), технічного титану (2)  

і титанових осадів (одержаних за 1073 К та імпульснострумового осадження  
з використанням 75 мК⋅см–2) (3) в розчині HNO3 30% (мас) за 298 К  

і швидкості сканування 5 мВ сек–1 

Висновки. 
1. Електроосадження титану на вуглецевій сталі виконано постійнострумо�

вим та уніполярним імпульсним електролізами в розплаві K,Na//Cl,F�TiCl3. За 
постійнострумового покривання найкращі ефективності, близько 85…95% одер�
жано за температури 1073 K з катодною щільністю струму 50 мА⋅см–2. Проте 
осади, які складалися з суцільного шару чистого титану, були дендритними. За 
вищих температур ефективність була нижчию (менше 60%) і покриви являли 
собою інтерметаліди FeTi і Fe2Ti та область дефектів Кіркендала, які погано 
зчеплені з осадами. 

2. Уніполярні імпульснострумові покриви за температури 1073 K з серед�
ньою щільністю струму 50 мА⋅см–2 покращують морфологію осадів. Щільні, 
гладкі, добре прилеглі до основи титанові покриви, які містять добре криста�
лізовані зчеплені зерна, було одержано лише за ефективності 60…75%, з вико�
ристанням імпульсного заряду 70…120 мК⋅см–2 і щільності імпульсного струму 
75…150 мА⋅см–2. Такі осади мають нижчий вміст заліза та кисню і меншу мік�
ротвердість, ніж аноди з технічного титану. 

3. Корозійна стійкість осадів оцінена з кривих «потенціал – струм», одержа�
них у розчинах 5% (мас.) NaCl і 30% (мас.) HNO3 за кімнатної температури, та 
порівняна з такою для технічного титану. Нижчі імпульсні заряди (20 мК⋅см–2) 
призводять до утворення дендритних осадів, порівняних з осадами, утвореними 
постійнострумовими покривами. Причина, можливо, полягає у стрибках фа�
радеєвського струму, спричинених зарядженням подвійного шару за низьких 
періодів катодних імпульсів. 

 
В статье описано исследование постояннотокового и униполярного импульс�

ного электрохимического осаждения титана с галогенидных расплавов на сталь�
ные материалы. Оценена коррозионная стойкость титановых осадков в раство�
рах хлорида натрия и азотной кислоты при комнатной температуре. 

 
Ключевые слова: электрохимическое осаждение титана, коррозионная стой�

кость титановых осадков. 
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Investigated constant current and unipolar pulse electrochemical deposition of 
titanium halide melts on steel materials. Reviewed corrosion resistance of titanium 
deposits in solutions of sodium chloride and nitric acid at room temperature. 

 
Key words: electrochemical deposition of titanium, the corrosion resistance of 

titanium deposits. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ D!ГЛЮКОЗИ  

У ЛУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕТОДОМ УФ!СПЕКТРОСКОПІЇ 
 
Методом УФ�спектроскопії досліджено закономірності перебігу реакції роз�

кладу D�глюкози у лужному середовищі і визначено вплив концентрації гідроксид�
іонів на процес утворення основних інтермедіатів. З використанням аналітичних 
методів газхроматографії�масспектрометрії (GC�MS) досліджено склад низько�
молекулярних продуктів розкладу D�глюкози. 

 
Ключові слова: D�глюкоза, реакція побуріння, модельна система, 1,2�енолізація, 

α�дикарбонільні сполуки, розщепленні сахарів, інтермедіати, лужне середовище, 
УФ�спектри. 

 
Вступ. Реакція розкладу цукрів є надзвичайно складним процесом перет�

ворень проміжних продуктів і містить достатньо велику кількість реакцій, пе�
ребіг яких у певній мірі визначається зовнішніми чинниками, такими як кон�
центрація гідроксид� і гідроген�іонів, температура [1,2]. 

 
_____________ 
© В. М. Руденко 
 
 



Розділ ІІІ Новітні хімічні технології 
та матеріали майбутнього 

  86

Дослідження реакції розкладу цукрів має певний прогрес [3, 4], проте не 
знайдені чіткі закономірності між утворенням основних інтермедіатів і забар�
влених речовин, немає даних про те, в яких межах і в якій послідовності здій�
снюються різні за характером перетворення на ранніх стадіях реакції розкладу 
моносахаридів. 

Метою роботи є встановлення закономірностей перебігу реакції розкладу 
D�глюкози у лужному середовищі і визначення природи впливу концентрації 
гідроксид�іонів на процес утворення основних інтермедіатів і кінцевих продук�
тів — забарвлених речовин. Змінюючи значення рН модельних систем, можна 
визначити і зрозуміти, який вплив мають концентрація гідроксид�іонів на по�
ведінку моносахаридів під час їхнього розкладу в лужних розчинах. Контро�
люючи утворення інтермедіатів і забарвлених полімерних продуктів лужного 
розкладу D�глюкози можна простежити за тим, який з напрямів розкладу пе�
реважає за даних, чітко визначених умов реакції. 

Як об’єкт дослідження в модельних системах були вибрані водні розчини 
D�глюкози. 

У процесі розкладу моносахаридів відбуваються складні хімічні реакції, під 
час яких в реакційній системі виникають і зникають різноманітні проміжні 
сполуки. Через нестабільність і нетривалий час існування їх не можна виділи�
ти або виявити звичайними хімічними методами. 

Для ідентифікації таких проміжних сполук з метою встановлення законо�
мірностей в перебігу основних стадій реакції розкладу D�глюкози використо�
вувалися методи УФ�спектроскопії і хроматографічні методи аналізу (GC�MS�
спектрометрія). 

Обговорення. 2 моль/л розчини (рН 9,0�10,0) і 0,01 моль/л розчини D�глюкози 
(рН 11,0–13,0) нагрівали на киплячій водяній бані (6 год.) і через певні проміж�
ки часу відбирали проби, щоб визначити, як за часом реакції змінюється рН  
і поглинання в УФ і видимій області [5]. 

Усі досліджувані розчини D�глюкози після 5 год. нагрівання показували 
сильне поглинання в області λ 265–280 нм (рис. 4), яке можна віднести до по�
глинання (ди)карбонільних проміжних сполук. Гіпсохромне зміщення карбо�
нільної смуги (λ 280 нм → 265 нм), що спостерігається із збільшенням вихідного 
значення рН (9,0 → 11,0), напевно, пов’язано із зміною структури (ди)карбо�
нільних проміжних сполук. Можна припустити, що підвищення концентрації 
гідроксид�іонів в більшій мірі спричинятиме фрагментацію сахарного ланцю�
га з подальшими реакціями конденсації, дегідратації, а це може призвести до 
більшої ненасиченості проміжних сполук і зміщенню смуги карбонільного 
поглинання в короткохвильову область УФ�спектра. 

В УФ�спектрах розчинів D�глюкози (рН 9,0) крім карбонільної смуги (λ 280 нм) 
спостерігалося достатньо інтенсивне поглинання в області λ 225 нм, яке із збі�
льшенням рН поступово змінювалось: при рН 10,0 воно було зафіксовано як 
плече на кривій поглинання, а при значеннях рН>10,0 — зникало зовсім. У цій 
далекій УФ�області поглинають ненасичені сполуки, в яких подвійний зв’язок 
кон’югований з карбонільною групою, і утворення таких сполук під час роз�
кладу D�глюкози цілком можливе, але вони можуть бути стабільними тільки  
в слабколужних розчинах. Високі концентрації гідроксид�іонів легко руйну�
ють такі структури, ось чому поглинання при λ 225 нм не фіксуються в сильно�
лужних розчинах D�глюкози. 
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Рис. 4 — УФ!спектри поглинання розчинів D�глюкози: 
рН 9,0 ⎯•⎯, рН 10,0 ⎯о⎯ (2 моль/л, Н2О, 95° С, 6 год.) 

рН 11,0� � � � �, рН 12,0 ⎯⎯, рН 13,0 ⎯ ⋅ ⎯ (0,01 моль/л, Н2О, 95° С, 6 год.) 

Можна вважати, що під час нагрівання розчинів D�глюкози (рН 9,0) смуги 
поглинання λ 225 і 280 нм виникають майже одночасно, але зі збільшенням 
часу нагрівання вони змінюються по�різному (рис. 5). Хоча крива змінення 
поглинання λ 225 нм протягом всього часу нагрівання і має плавний характер, 
все ж помітно, що в перші три години нагрівання процес утворення відповід�
них інтермедіатів відбувається швидше, ніж під час подальшого нагрівання. 
На відміну від першої, на кривій змінення поглинання λ 280 нм чітко виділя�
ється індуктивний (повільніший) період (3 год.), після якого процес утворен�
ня інтермедіатів прискорюється. 

 
Рис. 5 — Змінення оптичної густини O.D. розчину D�глюкози  

(λ 225 нм ⎯•⎯, λ 280 нм ⎯о⎯, λ 460 нм ⎯⎯ ) 
і вихідного значення рН ⎯ ⋅ ⎯ (2 моль/л, Н2О, 95° С, 6 год., рН 9,0) 

 як функція часу нагрівання 
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Зазначені спостереження дають певну інформацію про ранні стадії перетво�
рень D�глюкози, а саме: поглинання в області λ 225 нм і 280 нм відповідають 
двом різним процесам, до того ж утворення інтермедіатів, що поглинають в 
області λ 225 нм відбувається легше, ніж утворення інтермедіатів з поглинан�
ням в області λ 280 нм. Значне зниження вихідного значення рН, що спостері�
гається під час нагрівання, особливо протягом першої години, свідчить про 
активне утворення в цей час кислот і можна навіть вважати, що подальші пе�
ретворення продуктів лужного розпаду D�глюкози відбуваються вже в слабко�
кислому середовищі. Напевно тому зберігаються і продовжують свій шлях пе�
ретворень нестійкі інтермедіати, що поглинають при λ 225 нм. 

Аналізуючи характер змінення поглинання у видимій (λ 460 нм) області 
(рис. 5) можна припустити, що утворення забарвлених полімерів не завжди ко�
релюється з утворенням інтермедіатів, що поглинають в області λ 225 і 280 нм. 
Так, в перші дві години нагрівання (а це — індукційний період для інтермедіа�
ту з λ 280 нм) йде інтенсивне зростання забарвлення. І, навпаки, під час мак�
симального утворення інтермедіатів інтенсивність забарвлення зростає не так 
швидко. Значить, інтермедіати, що кладуть початок реакціям барвоутворення, 
складають дуже малу частку всіх проміжних сполук, що поглинають в області 
λ 225 і 280 нм. 

Характер змінення поглинання (λ 275 нм) в розчинах D�глюкози (рН 10,0) 
вже інший (рис. 6): немає індукційного періоду, і більш того, в першу годину 
нагрівання активніше здійснюються утворення інтермедіатів. Отже, стає оче�
видним, що зі збільшенням концентрації ОН−�іонів процеси перетворень відбу�
ваються швидше. Лужність розчину хоча і зменшується, але часу для цього вже 
потрібно більше (рН<7,0 встановлюється тільки через 2 год.). Нестійкі інтерме�
діати з λ 225 нм можливо ще утворюються, але умови для їхнього існування вже 
змінилися, що виявляється в нечіткому поглинання в області λ 225 нм. Характер 
поглинання у видимій області залишається таким самим, як і для розчинів з рН 9,0. 

 
Рис. 6 — Змінення оптичної густини O.D. розчину D�глюкози 

(λ 265�275 нм ⎯•⎯, λ 460 нм ⎯ о⎯ ) і вихідного значення рН ⎯⎯ : 
а — рН 10,0 (2 моль/л); б — рН 11,0; в — рН 12,0; г — рН 13,0  
(0,01 моль/л, Н2О, 95° С, 6 год.) як функція часу нагрівання 
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Подібні відмінності в розчинах D�глюкози (рН 11,0–13,0) стають закономір�
ністю. З підвищення концентрації ОН−: (1) зменшується відрізок часу, за який 
утворюється максимальна кількість інтермедіату з λ 265 нм, (2) все меншою мі�
рою зменшується вихідне значення рН. У розчинах D�глюкози з рН 13,0 спо�
стерігається загальне зниження інтенсивностей поглинання при λ 265 і 460 нм: 
високі концентрації ОН− починають руйнувати проміжні реакційно�здатні спо�
луки, чим сповільнюють процес барвоутворення. 

Загальна картина впливу концентрації гідроксид�іонів на утворення проміж�
них сполук (λ 265–280 нм) і забарвлених полімерів (рис. 7) дуже схожа: підви�
щення концентрації ОН−�іонів прискорює їхнє утворення, особливо у разі пе�
реходу рН 11,0 → 12,0. При рН>12,0 помічається різке зниження кількості 
інтермедіатів (λ 265–285 нм) і, в ще більшій мірі, забарвлених речовин, що вка�
зує на руйнування гідроксид�іонами навіть стабільних полімерних структур. 

 
Рис. 7 — Змінення оптичної густини O.D. розчинів D�глюкози  

(λ 275 нм ⎯⎯, λ 420 нм � � � � � ) як функція концентрації ОН−�іонів  
(0,1 моль/л, Н2О, 95° С, 1 год.) 

З використанням аналітичних методів газхроматографії�мас�спектрометрії 
(GC�MS) досліджувався склад низькомолекулярних продуктів розкладу D�глю�
кози (рН 11,0) (рис. 8). 

 
Рис. 8 — Мас!спектр проміжних продуктів (метильованих, ацетильованих)  

в реакції лужного розкладу D�глюкози (0,1 моль/л, Н2О, 95° С, 4 год., рН 11,0) 
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CHO

У таблиці наведені ідентифіковані кислоти та карбонілвмісні сполуки. 
Таблиця Сполуки, ідентифіковані GC�MS в продуктах розкладу D!глюкози (рН 11,0) 

CHO
 

циклопентаналь 

O
CHOH3C

 

5�метил�2�фураналь 

CH3(CH2)3CH2COOH
 

гексанова кислота 

CH3 CH CH COOH
 

2�бутенова кислота 

O

OH

COCH3

 

2�ацето�3�гідроксифуран 

Висновки. Отже, експериментальні дані свідчать про визначальний вплив 
концентрації ОН−�іонів на напрям перетворень дикарбонільних сполук під час 
нагрівання розчинів D�глюкози. У разі низьких концентраціях ОН−�іонів (рН 9,0): 
(1) в значній мірі йде кислотоутворення, напевно, через бензилокислотне пе�
регрупування дикарбонільних сполук і α�дикарбонільне розщеплення; (2) роз�
клад D�глюкози відбувається з утворенням проміжних сполук, які поглинають 
в УФ�області при λmax225 нм і λmax280 нм і по�різному відносяться до концен�
трації ОН−�іонів; (3) інтермедіати з λmax225 нм (ненасичені карбонільні сполуки) 
надзвичайно чутливі до концентрації ОН−�іонів, тому зберігаються і продов�
жують перетворення лише в нейтральних та кислих середовищах; (4) проміж�
ні сполуки з λmax280 нм [(ди)карбонільні сполуки] існують і активно перетво�
рюються в лужних розчинах. 

З підвищенням концентрації ОН−�іонів кислотоутворення знижується, по�
чинають все більше переважати реакції розщеплення дикарбонільних сполук  
і навіть ендіольних структур з утворенням реакційноздатних карбонілвмісних 
сполук (λmax265 нм), середовище залишається лужним і створюються надзви�
чайно сприятливі умови для подальших реакцій конденсацій, які закінчують�
ся полімеризаційним процесом і активним утворенням забарвлених речовин. 

 
Методом УФ�спектроскопии исследовано закономерности реакции расщепле�

ния D�глюкозы в щелочной среде и определено влияние концентрации гидроксид�
ионов на процесс образования основных интермедиатов. С использованием ана�
литических методов газхроматографии�масспектрометрии (GC�MS) исследован 
состав низкомолекулярных продуктов распада D�глюкозы. 

 
Ключевые слова: D�глюкоза, реакция покоричневения, модельная система, 

1,2�енолизация,  α�дикарбонильные соединения, распад сахаров, интермедиаты 
(промежуточные соединения), щелочная среда, УФ�спектры. 
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By UV�spectroscopy study there is investigated the regularity in the course of D�glucose 
dehydration reaction in alkaline medium and influence of OH− concentration on key 
intermediates is executed as well. The low�molecular intermediates in decomposition of 
D�glucose have been studied by gas chromatography mass�spectrometry method (GC�MS). 

 
Keywords: D�glucose, browning reaction, model system, 1,2�еnolization,  α�dicarbonyl 

compounds, sugar dehydration, intermediates, alkaline medium, UV�spectra. 
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Вступ. Як конструкційний матеріал, диборид алюмінію має такі унікальні 
властивості: високі твердість, питома міцність, температура плавлення, хіміч�
на стійкість, тепло� і електропровідність, низький температурний коефіцієнт 
лінійного розширення. Тому є закономірною підвищена увага дослідників до 
вивчення взаємодії алюмінію з бором і розробки нових методів отримання 
дибориду алюмінію [1, 2]. 

Основними способами отримання порошків боридів металів є: 
1. Безпосередня взаємодія металу з бором при зовнішньому нагріванні 

(спікання, сплавлення), зокрема ініційована дією зовнішнього джерела тепла на 
реакційну суміш з подальшим розігріванням її внаслідок виділення теплоти 
екзотермічної реакції (самопоширюваний високотемпературний синтез); бо�
риди, що утворюються, мають вигляд спеків і потребують розмелювання; 

2. Відновлення оксиду металу сумішшю бору і вуглецю, карбідом бору або 
бором при температурі 1773…2273 K у вакуумі; в цьому випадку утворюються 
бориди з розмірами частинок 1…40 μm; 

3. Електроліз розплавів боратів і оксидів металів; при цьому утворюються 
монокристали з лінійними розмірами до 1 mm; 

4. Взаємодія металів і боровмісних сполук в умовах низькотемпературної 
плазми, що приводить до утворення нанорозмірних порошків бориду, грану�
лометричний склад яких знаходиться в діапазоні від 50 до 100 nm; 

5. Дифузійне борування металів у розплавлених хлоридних і фторидних 
ваннах [3–6]. 

Вироби з порошків боридів отримують спіканням заздалегідь спресованих 
заготовок або гарячим пресуванням. Боридні покриви на різних основах отри�
мують методами осадження з газової фази при взаємодії галогенідів металів  
і бору, плазмового напилення порошків тощо. 

У кристалічній ґратці боридів ковалентні зв’язки борних угрупувань В�В  
є електронодефіцитними, і для їх стабілізації необхідне залучення електронів від 
атомів металів. У результаті, між металом і бором утворюються зв’язки проміж�
ного типу: в боридах елементів ІІІ–VI груп, що віддають більше двох електро�
нів, вони частково металічні. Зі зростанням вмісту бору від М3В до МВ2 в межах 
бінарної системи збільшується частка ковалентних зв’язків В�В і зменшується 
взаємодія метал�бор. У результаті цього значення електропровідності боридів 
металів у вищих ступенях окиснення, як правило, співставні з такими для від�
повідних металів (38,46 μOhm�1m�1 для алюмінію і 32,25 μOhm�1m�1 для дибори�
ду алюмінію при 293K [7, 8]). Найбільше значення термічної стабільності, мі�
кротвердості та енергії Гіббса мають бориди металів ІІІ–IV груп [1, 9]. 

Промислові сплави Аl�В отримують хімічною взаємодією розплаву КBF4  
з розплавленим металевим алюмінієм [4, 10]. Бор відновлюється алюмінієм із 
фторидної солі і розподіляється в об’ємі розплавленого металу у вигляді боридів 
алюмінію АlВ2 і АlВ12. Додекаборид алюмінію АlВ12 — високотемпературна фаза, 
тоді як АlВ2 стабільний за кімнатної температури і вмісті бору до ~44,5 wt. % 
відповідно до діаграми стану Аl�В (рис. 1) [10]. 
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Рис. 1 — Діаграма стану бінарної системи Al!B [9] 

При 1248 K має місце перитектична реакція: 
Al(L) + AlB12 → AlB2.                                                  (1) 

Отримання як AlB2, так і  �AlB12 є досить складним технологічним завдан�
ням. Найбільш вивчені методи засновані на алюмотермічному відновленні 
борного ангідриду. Цей процес забезпечує в основному отримання збагаченої 
бором сполуки — додекабориду  �AlB12 за реакцією: 

6В2О3 + 13Al = AlB12 + 6Al2О3.                                        (2) 
Тривалість процесу близько 1,5 діб. Оскільки оксид бору відноситься до важ�

ковідновлюваних, а оксид алюмінію, що утворюється, має високу температу�
ру плавлення, тривалий час досягти задовільних технологічних показників не 
вдавалося. Навіть при нагріванні шихти до 1273…1773 K утворюється шлако�
подібна маса, вилучення бориду з якої є дуже трудомістким процесом [1, 9]. 

Як боруючий агент при синтезі дибориду алюмінію можна застосовувати бор, 
оксид бору, карбід бору [11], нітрид бору [12], а також інші боровмісні матері�
али. Диборид алюмінію також можна отримати розігріванням за допомогою 
термоудару до 1373 K ретельно розмелених сумішей алюмінію з оксидом бору 
або борною кислотою в неокислювальній атмосфері [13]. В літературі є відо�
мості, що в цьому випадку можуть формуватися нанотрубки хімічного складу 
Al4B2O9, наприклад, при взаємодії алюмінію і оксиду бору, взятих у співвід�
ношенні 1 mol / 1 mol, у струмені аргону при 1123 K [14]. 

Іншим способом формування композитного матеріалу введенням до ~5 wt. % 
бору в алюмінієву матрицю, що приводить до утворення і рівномірного роз�
поділу зміцнювальних частинок бориду алюмінію, є високотемпературне на�
грівання системи [15] методом зварювання [16] або взаємодією рідкого алю�
мінію з сумішшю В2О3 з KBF4 або K2TiF6 при 1073–1272 K [17–19]. Показана 
можливість отримання AlB12 і нітриду алюмінію AlN при взаємодії кубічного 
нітриду бору з розплавленим алюмінієм в атмосфері аргону при температурах 
вище 1373 K [12]. 

Введення в кріоліт�глиноземний розплав невеликих кількостей оксиду бо�
ру B2O3 приводить до поліпшення змочуваності графітових електродів унаслі�
док утворення на них бориду алюмінію [20, 21]. 
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Мета даної роботи — вивчення корозійної і електрохімічної поведінки 
алюмінію в розплавленій евтектичній суміші CsCl�KCl�NaCl, що містить від 
0,1 до 1,0 wt.% B2O3, при температурах нижче температури плавлення (Тm) 
алюмінію, а також можливості формування на металевій алюмінієвій поверхні 
шарів дибориду алюмінію з високою адгезією до основи. 

Методика досліджень. Експерименти проводили в триелектродній високо�
температурній герметичній кварцовій комірці з хлорсрібним електродом по�
рівняння і молібденовим допоміжним електродом в атмосфері аргону в інтер�
валі 775…900 K. Алюмінієві електроди вирізували з фольги чистотою (99,99%) 
у вигляді пластинок з площею до 2,5 cm2. Їх заздалегідь знежирювали, сушили 
і вміщували в реакційне середовище тільки при заданій температурі. Маса ев�
тектичної суміші CsCl�KCl�NaCl (0,455…0,245…0,300), що має досить низьку 
температуру плавлення (753 K; помітне випаровування цього розплаву почи�
нається при температурі вище 1100 K) [22], була у всіх дослідах постійною  
і дорівнювала 75 g. Оксид бору являє собою дрібнодисперсний (розмір зерна 
10…20 μm) порошок білого кольору (Тm = 723К). 

Поверхня відмитих у дистильованій воді від солі зразків алюмінію після його 
взаємодії з хлоридним розплавом, що містить до 1,0 wt. % В2О3, досліджували 
під мікроскопом МІМ�8 і на растровому мікроскопі JSM�U3 (DDS). Кількість 
прокородованого алюмінію і бору, що перейшов у ході витримки оксиду бору 
в холодний розплав, а також склад розчиненої поверхневої плівки визначали 
спектрометричним аналізом на приладі «Optima 4300 DV» з індуктивно зв’яза�
ною плазмою. 

Швидкість корозії алюмінію в розплаві CsCl�KCl�NaCl�B2O3 визначали ме�
тодами гравіметричного і хімічного аналізу, а також з електрохімічних вимі�
рювань потенціалів корозії та з отриманих поляризаційних кривих. Анодну 
поляризацію здійснювали після встановлення стаціонарного потенціалу в по�
тенціостатичному режимі ступінчасто, через 10 mV, за допомогою потенціос�
тата ПІ 50�1. Тривалість витримки алюмінієвих електродів у розплаві — 5 h. 
Усі отримані експериментальні дані були статистично оброблені. У табл. 1 і 2 
наведено середні значення визначуваних характеристик, похибка їх визна�
чення не перевищувала 15%. 
Таблиця 1 — Швидкість корозії алюмінію за гравіметричними даними і вихід іонів 

алюмінію в розплаві CsCl�KCl�NaCl�B2O3 за 5 h 
Вміст B2O3, % Температура, K Vcorr⋅104, g/(cm2⋅h) СAl

3+⋅103, % 
800 2,31 2,3 
850 3,52 5,7 0,1 
880 5,07 6,1 
800 4,80 4,4 
850 4,84 5,2 0,2 
880 6,45 4,8 
800 9,12 4,7 
850 8,91 6,2 0,5 
880 7,26 5,3 
800 12,13 6,1 
850 10,67 7,3 1,0 
880 9,23 5,9 
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Таблиця 2 — Корозійні та електрохімічні характеристики алюмінію в розплаві 
CsCl�KCl�NaCl�B2O3 

Вміст B2O3, % Температура, K Еcorr, V іcorr.⋅104, A/cm2 
800 –1,411 2,51 
850 –1,418 2,40 0,1 
880 –1,440 2,46 
800 –1,540 3,25 
850 –1,561 3,53 0,2 
880 –1,572 4,19 
800 –1,555 4,21 
850 –1,549 4,71 0,5 
880 –1,543 6,99 
800 –1,576 5,19 
850 –1,561 5,51 1,0 
880 –1,550 7,03 

Результати досліджень. Після витримки алюмінієвих зразків у боровміс�
ному розплаві на їх поверхні утворюється щільна тонка плівка бронзового ко�
льору з шаруватою структурою. Відомо, що AlB2 являє собою тонкі пластин�
часті кристали бронзового кольору [1, 9]. 

Можна припустити, що в умовах безструмової витримки алюмінію в роз�
плаві CsCl�KCl�NaCl з додаванням від 0,1 до 1,0 wt. % B2O3 в температурному 
інтервалі 800…880 K на алюмінієвій поверхні утворюються шари AlB2 або ша�
ри, що складаються з суміші боридів AlB2 і AlB12, за реакціями: 

6B2O3 + 13Al = AlB12 + 6Al2O3                                            (3) 
ΔG773 = –2461,16 kJ/mol, ΔG873 = –2409,56 kJ/mol; 

B2O3 + 3Al = AlB2 + Al2O3                                                (4) 
ΔG773 = –509,67 kJ/mol, ΔG873 = –500,00 kJ/mol. 

За значеннями енергії Гіббса для реакцій (3) і (4) можна судити про термоди�
намічну можливість перебігу цих реакцій при заданих температурах, причому 
зі зростанням температури ці величини для обох реакцій стають позитивніши�
ми. Таким чином, дані взаємодії краще реалізовувати при нижчих температурах, 
ніж це зазвичай здійснюється у промисловому синтезі бориду. Проте з фазової 
діаграми Al�В (рис. 1) очевидно, що у вибраному нами температурному інтер�
валі можливе утворення тільки однієї фази — дибориду алюмінію, причому 
наявність індивідуальної боридної фази фіксується вже при вмісті 0,02 wt. % 
бору в алюмінії [10]. Отже, найімовірнішим продуктом взаємодії алюмінію з 
розплавом, що містить оксид бору, є тільки диборид алюмінію і оксид алюмі�
нію, тобто взаємодія здійснюється за реакцією (4). 

За даними хімічного аналізу, при 800 К в розплав з 0,1 wt. % B2O3 перехо�
дить (0,9…1,0) 10�3 wt. % В, а при 880 К — (6,0…7,5) 10�3 wt. % В. Отже, велика 
частина оксиду бору знаходитиметься в розплаві в неіонізованому стані. 

Швидкість корозії алюмінію, обчислена за гравіметричними даними, зале�
жить від концентрації добавки і температури взаємодії. Як видно з табл. 1, 
швидкість корозії алюмінію при зміні концентрації оксиду бору з 0,1 до 1,0 wt. % 
у сольовій суміші збільшується в 6 разів при 800 K і в 4 рази при 880 K. Менше 
зростання швидкості при вищій температурі, очевидно, пов’язане з тим, що шари 
дибориду, які формуються, виявляються щільнішими і корозійностійкішими 
та краще знижують швидкості дифузійних процесів у твердій фазі продуктів 
корозії. Проте, абсолютне значення швидкості корозії при однаковому вмісті 
оксиду бору істотно зростає з підвищенням температури. Вихід іонів алюмі�
нію в сольовий розплав при цьому є величиною сталою, що практично не за�
лежить від температури взаємодії і складу оксидно�сольової суміші (табл. 1). 



Розділ ІІІ Новітні хімічні технології 
та матеріали майбутнього 

  96

Оскільки при витримці алюмінію в розплаві, що містить B2O3, на металевій 
поверхні утворюються шари твердих продуктів корозії, то, очевидно, що гра�
віметричний метод не може бути цілком достовірним способом визначення 
швидкості корозії. Тому швидкість корозії алюмінію розраховували і з поляри�
заційних кривих. Алюмінієвий анод поляризували в потенцістатичному ре�
жимі після встановлення потенціалів корозії, потім поляризацію припиняли  
і вимірювали потенціал, який встановився після поляризації. Корозійні та елек�
трохімічні характеристики алюмінію в розплаві CsCl�KCl�NaCl�B2O3 наведені 
в табл. 2. 

Потенціал корозії алюмінієвого електроду в розплаві, що містить від 0,1 до 
1,0 wt. % В2О3, встановлювався протягом 2…5 h., плавно зсуваючись у негати�
вний бік від первинного значення приблизно на 100 і 60 mV при 810 і 870 K, 
відповідно (рис. 2 і 3). При цьому, значення потенціалу корозії алюмінію для 
температури 880 K на 200…220 mV негативніше, ніж для 800 K. 
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Рис. 2 — Залежність потенціалів корозії від тривалості витримки алюмінієвих  

електродів у розплаві CsCl!KCl!NaCl!0,1 % B2O3 при 800 (1), 850 (2) і 880 К (3) 
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Рис. 3 — Залежність потенціалів корозії від тривалості витримки  
алюмінієвих електродів у розплаві CsCl!KCl!NaCl!0,1 % B2O3,  

що містить 0,1 (1), 0,2 (2), 0,5 (3) и 1,0 % B2O3 (4) при 800 К 
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Значення потенціалів корозії алюмінію в розплаві CsCl�KCl�NaCl з добав�
ками оксиду бору на 250…350 mV негативніше таких для корозії в розплаві 
CsCl�KCl�NaCl. Це характерно для утворення на алюмінієвій поверхні шарів 
бориду алюмінію, що приводять до встановлення більш негативних потенціа�
лів корозії, ніж у чистого алюмінію. Подібні залежності були відмічені раніше 
і у разі утворення боридних покривів на алюмінії з розплаву CsCl�NaCl�В4С 
[23]. При безструмовій витримці алюмінію в хлоридному розплаві із вмістом до 
1,0 wt. % В2О3 на металевій поверхні утворюється тонкий, не зчеплений з осно�
вою шар продуктів корозії, що легко відділяється при відмиванні зразків. Він 
не є суцільним і не може перешкоджати наступній анодній поляризації металу. 

Після встановлення потенціалів корозії алюмінієвий електрод поляризува�
ли в потенціостатичному режимі. Анодні поляризаційні криві алюмінію в роз�
плаві CsCl�KCl�NaCl�В2О3, зняті в потенціостатичному режимі, наведені на 
рис. 4 і 5, вони істотно відрізняються від поляризаційних кривих алюмінію  
в хлоридному розплаві без добавок В2О3 — змінюється нахил кривих. Ступінь 
окиснення алюмінію, розрахований із значень коефіцієнта b в рівнянні Тафе�
ля, в хлоридному розплаві становить 2,3…2,6, а в боровмісному розплаві — 
близький до трьох. 

Незважаючи на те, що поляризацію анодів проводили після встановлення 
потенціалу корозії, і, як наслідок, утворення на металевій поверхні суцільної 
плівки продуктів корозії, на поляризаційних кривих відсутні ділянки пасива�
ції. Це можна пояснити електронною провідністю бориду алюмінію [7] і, яка 
не перешкоджає анодній реакції на покритих ділянках. 

З поляризаційних кривих видно (рис. 4 і 5), що хід кривих практично ана�
логічний при всіх температурах і всіх концентраціях добавки. Спостерігається 
тільки зсув кривих одна відносно іншої внаслідок відмінності початкових 
значень потенціалів, рівних потенціалам корозії алюмінію. Значення густини 
струму корозії алюмінію в хлоридному розплаві з добавками оксиду бору на 
порядок вище за таке в чисто хлоридному розплаві. Це можна пояснити утво�
ренням на металевій поверхні твердих шарів продуктів корозії. Оскільки 
струми насичення постійні для всіх температур і всіх концентрацій добавок  
і становлять (2,0…2,5)·10�2А/сm2, йдеться про утворення на алюмінієвій поверх�
ні шарів продуктів корозії однакового хімічного складу, що не мають електро�
ізолюючих властивостей. Після відключення анодної поляризації встановлю�
ються потенціали, які на 75…130 mV негативніші за потенціали корозії, що 
пояснюється зміною складу шарів продуктів корозії в ході поляризації. 
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Рис. 4 — Анодні поляризаційні криві алюмінію в розплаві CsCl!KCl!NaCl!0,1% B2O3 

при 800 (1), 850 (2) і 880 К (3) 
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Рис. 5 — Анодні поляризаційні криві алюмінію в розплаві CsCl!KCl!NaCl!0,1 % B2O3, 

що містить 0,1 (1), 0,2 (2), 0,5 (3) и 1,0 % B2O3 (4) при 810 К 

Швидкості корозії, розраховані з поляризаційних кривих і отримані граві�
метричним методом, добре узгоджуються між собою (рис. 6). 
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Рис. 6 — Залежність густини струму (1) і швидкості корозії (2) алюмінію в розплаві 

CsCl!KCl!NaCl від концентрації B2O3 при 800 К 

Отримання суцільного боридного покриву з гарною адгезією до металевої 
основи на алюмінії при взаємодії його з сольовим розплавом CsCl�KCl�NaCl�
В2О3 можливе тільки при анодній поляризації алюмінію у вказаному розплаві, 
оскільки поверхня алюмінієвого аноду покрита надзвичайно щільною оксид�
ною плівкою. Для початку хімічної реакції взаємодії алюмінію з оксидом бору 
необхідно анодно активувати металеву поверхню, звільнивши її від оксидної 
плівки. Анодне розчинення алюмінію помітно прискорює перебіг обмінної 
реакції, що приводить до утворення корозійних шарів товщиною 0,3…0,7 μm. 

При безпосередній взаємодії важковідновлюваного оксиду бору з алюміні�
єм цей процес відбувається з низьким виходом кінцевого продукту — бориду 
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алюмінію. Наявність іонів В3+ в сольовому розплаві значно збільшує швидкість 
корозії алюмінію в хлоридному розплаві, що дозволяє проводити борування 
алюмінію при температурах не вище 880 К без переведення алюмінію в рідкий 
стан. Таким чином, можна отримати прийнятні для практичного застосуван�
ня покриви з AlB2 на алюмінії. 

Рентгенофазовий аналіз сформованого боридного покриву не дав результатів 
унаслідок малої товщини отриманої плівки, а також малої відносної атомної 
маси бору. Тому визначення складу плівки проводили таким чином. Алюміні�
євий зразок з нанесеним покривом розчиняли в розбавленій 25%�й сірчаній 
кислоті. Алюміній основи при цьому розчинявся, і залишалася тонка плівка, яку 
потім переводили в розчинний стан і аналізували. За даними хімічного аналізу 
в плівці, отриманій при анодній поляризації алюмінію в хлоридному розплаві, 
що містить (0,2…0,5) wt. % В

2
О3, співвідношення кількості іонів алюмінію  

і бору відповідало сполуці AlB2. Це підтверджується і температурною областю 
стійкого існування дибориду алюмінію за діаграмою стану системи Al�B, при 
якій були виконані експерименти. За цих умов найімовірніше утворення єди�
ної сполуки — дибориду алюмінію. Покрив дуже тонкий, щільний, добре зче�
плений з основою. Мікрофотографії свідчать, що отриманий покрив рівномірно 
поширений по всій поверхні електродів і є однорідним за морфологією. Від�
мінність у структурі поверхневих шарів бориду алюмінію виявляється тільки 
при збільшенні в 5000 разів. Таким чином, стає очевидно, що підвищення тем�
ператури борування до 880 К призводить до істотного подрібнення розміру зерна 
і формування більш рихлого покриву. Покрив, отриманий при анодній поля�
ризації алюмінію в CsCl�KCl�NaCl�(0,2…0,5) wt. % В2О3 при 800 K, аналогічне 
описаним в [24] кристалам дибориду алюмінію. 

Висновки. Вивчена корозійно�електрохімічна поведінка алюмінію в роз�
плавленій евтектичній суміші CsCl�KCl�NaCl, що містить 0,1…1,0 wt. % В2О3, 
в температурному діапазоні 775…900 K з використанням різних методів. 

Встановлено, що при витримці алюмінію в розплаві CsCl�KCl�NaCl, що 
містить від 0,1 до 1,0 wt. % В2О3, в температурному інтервалі 800…880 K утво�
рюється покрив, що складається з кристалів бронзового кольору, які являють 
собою диборид алюмінію AlB2. 

Показано, що швидкості корозії, розраховані за даними гравіметричного ме�
тоду і з анодних поляризаційних кривих, зростають при підвищенні темпера�
тури і концентрації В2О3 в розплаві. 

Потенціал корозії з плином часу зміщується в негативний бік, що також 
свідчить про утворення на алюмінієвій поверхні покриву дибориду алюмінію 
AlB2, що має високу електричну провідність і не виявляє захисних властивос�
тей у хлоридному розплаві. 

 
Изучено корозионно�электрохимическое поведение алюминия в расплавленной 

эвтектической смеси хлоридов цезия, калия и натрия, содержащей 0,1…1,0 мас. % 
В2О3, для температурного интервала 775…900 К в атмосфере аргона. 

 
Ключевые слова: расплавленная эвтектическая смесь хлоридов цезия, распла�

вленная эвтектическая смесь хлоридов калия, расплавленная эвтектическая смесь 
хлоридов натрия. 
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Corrosion and electrochemical behavior of aluminum in molten eutectic mixture of 
cesium, potassium, and sodium chloride, containing 0,1...1,0% B2O3, in the temperature 
range 775...900 K in argon atmosphere. 

 
Key words: molten eutectic mixture of cesium, molten eutectic mixture of potassium, 

molten eutectic mixture of sodium chloride. 
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ЕЛЕКТРОЛІЗ ОКСИДНИХ РОЗПЛАВІВ: 
СКЛАД ТА СТРУКТУРА КАТОДНИХ ПРОДУКТІВ 

 
У статті досліджено склад і структуру катодних продуктів електролізу воль�

фраматно�молібдатних розплавів залежно від кислотно�основних властивостей 
розплаву. Розмежовано області виділення різних продуктів електролізу залежно 
від умов електролізу. 

 
Ключові слова: вольфраматно�молібдатні розплави, електроліз, молібден, во�

льфрам, сплави, діоксиди, бронзи. 
 
Вступ. Огляд останніх досягнень і публікацій показав, що розплави систем 

Ме2МО4�МО3 (де Ме – Li, Na, К; М – Мо, W) вивчали і раніше [1]. Авторами 
встановлено, що на катоді можуть виділятися тугоплавкі метали, їх диоксиди  
і сполуки з лужними металами і киснем різного складу — бронзи. Однак, неви�
рішеними лишились питання: визначення концентраційних та температурних 
областей отримання цих продуктів. Тому ми наводимо результати систематич�
них досліджень умов виділення, складу і структури катодних продуктів. 

________________________________ 
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Метою статті є дослідження впливу умов і параметрів електролізу (матеріал 
основи, склад електроліту, температура, катодна густина струму, тривалість, 
реверсний режим осадження) на склад і структуру покривів. 

Методика експерименту. Електроліз проводили в алундових тиглях в атмо�
сфері повітря. Як катоди застосовували пластинки з нікелю, міді, молібдену, 
вольфраму, графіту. Площа катодів становила 2…4 сm2. Анодами служили плас�
тинки з молібдену або вольфраму. Струмопідводи до анода і катода були за�
хищені від окиснення алундовими трубочками. 

Результати та їх обговорення. 
1. Система Li2WO4 – WO3. Результати досліджень представлені у формі ді�

аграми, поєднаної з відповідною діаграмою плавкості [2], на якій розмежовані 
області виділення на катоді металевого вольфраму, його диоксиду та бронзи 
(рис. 1). Вплив концентрації WО3 в розплаві вольфраму літію вивчали в інтер�
валі 0…80 mol. %. Зі збільшенням вмісту WО3 в розплаві вміст літію в бронзі 
зменшується. За невеликих концентрацій WО3 (до 10 mol. %) відбувається 
електроосадження WO2. 

 
Рис. 1 — Діаграма складу осадів залежно від умов електролізу в системі Li2WO4!WO3: 

I — металевий вольфрам; II — WO2; III — Li0,5WO3; IV — Li0,38WO3; V — Li0,3WO3 

Збільшення температури електролізу в інтервалі 1123…1273 К за однаково�
го складу електроліту і густини струму 5 10 �2 А/сm2 призводить до незначного 
укрупнення кристалів і підвищення вмісту літію в бронзі. 

За концентрації WО3 нижче 40 mol. % з підвищенням температури електро�
лізу починає осаджуватись металевий вольфрам. При цьому, чим нижче кон�
центрація WО3, тим нижча температура початку осадження металу. За концен�
трацій WО3 вище 40 mol. % осаджуються WO2 або бронзи. 
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2. Система Na2WO4 – WO3. З діаграми складу продуктів електролізу цієї сис�
теми (рис. 2), видно, що область осадження бронз у ній значно ширше, ніж  
в системі Li2WO4 – WO3, і зміщена в бік менших концентрацій WО3. Область 
виділення металевого вольфраму зміщена в бік низьких температур і великих 
концентрацій WО3. Як і у випадку розплавленої системи Li2WO4 – WO3, при 
електролізі розплавів системи Na2WO4 – WO3 спостерігається глибше віднов�
лення вольфраму зі зменшенням концентрації WО3 в розплаві. Вміст натрію  
в бронзі при цьому збільшується. Однак, при х > 0,93 натрій�вольфрамові бронзи 
складу NaxWO3 нестійкі через сильне стиснення кристалічної ґратки [1]. Тому 
при електролізі Na2WO4 – WO3 (< 40 mol.%) дивольфрамат�іони відновлюють�
ся не до бронз, а до WО2. 

 
Рис. 2 — Діаграма складу осадів залежно від умов електролізу в системі Na2WO4 – WO3: 

I — металевий вольфрам; II — суміш вольфраму і бронз; III — Na0,93WO3; 
IV — Na0,82WO3; V — Na0,65WO3; VI — Na0,28WO3 

Зміна стійкості металу і бронз від концентрації WO3 пояснюється будовою  
і електрохімічною поведінкою цих розплавів [3]. У разі осадження на катоді воль�
фраму або його оксиду (IV) реакції їх взаємодії з розплавом мають такий вигляд: 

xW + (6 – 4x)W2O7
2� + (7x – 6) WO4

2� + 6xMe ↔ 6MеxWO3, 
xWО2 + (2 – 4x)W2O7

2� + (3x – 2)WO4
2� + 2xMe ↔ 2МеxWO3. 

3. Система К2WO4 – WO3. Результати дослідження представлені на діаграмі 
(рис. 3), на якій розмежовані області виділення металевого вольфраму і калій�
вольфрамових бронз. 

 
Рис. 3 — Діаграма складу осадів залежно від умов електролізу в системі K2WO4 – WO3: 

I — металевий вольфрам; II — K0,5WO3; III — K0,31WO3 
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Як і в розчиннику Li2WO4 – WO3 і Na2WO4 – WO, глибшого відновлення 
катодних продуктів досягають зменшенням вмісту WO3 і підвищенням темпе�
ратури електролізу. Згідно з роботою [1], область складів калій�вольфрамових 
бронз КxWO3 обмежена x < 0,6. Тому при WO3 < 30 mol. % бронзи взагалі не 
утворюються. На відміну від попередніх систем WО2 на катоді не виділяється. 
У всіх досліджених температурних інтервалах виділяється металевий вольфрам. 

4. Система Ме2МО4 – МоО3. Ми вивчили вплив концентрації WO3 та каті�
онного складу розплаву на склад катодних оcадів. Експерименти проводили  
з розплавами Ме2WO4 (де Ме – Li, Na, K, Rb) за 1173 K і катодної густини струму 
0,05 А/сm2. Встановлено, що за високих концентрацій МоО3 в розплаві на катоді 
замість металу виділяється WO2. Гранична концентрація, за якої це відбувається, 
зростає з 2,0 до 8,5 mol. % при переході від Li2WO4 до Na2WO4, K2WO4, Rb2WO4 
(тобто при збільшенні радіуса катіона лужного металу). 

Таку залежність можна пояснити рівновагою між молібденовим електро�
дом і розплавом в області співосадження молібдену і його діоксиду: 

2MoO4

2– + Mo ↔ 3МоО2 + 2O2–.          (1) 
Як видно з рівняння (1), імовірність осадження металу тим вище, чим вища ак�

тивність іонів О2– (тобто в розплавах з великим радіусом катіона). Незалежно 
від катіонного складу розплаву за концентрації МоО3 нижче 1,0 mol.% на ка�
тоді виділяються сплави Мо – W (з вмістом W 1…5 at.%), за вищих (але нижче 
граничної) концентрацій осаджується металевий молібден. Таким чином,  
в розплаві на основі Li2WO4 інтервал концентрацій для отримання молібдену 
становить 1…2 mol.%, в розплаві Na2WO4 — 1…4,5 mol. %, в розплаві К2WO4 — 
1…7 mol. %, в розплаві Rb2WO

4
 — 1…8,5 mol. %. 

5. Системи Na2MoO4-!MoO3 і Na2MoO4!Na2WO4!MoO3. На відміну від опи�
саних вище систем у молібдатних розплавах не відбувається електровиділення 
молібдену (рис. 4). Як видно з діаграми складу продуктів, у широкій області 
складів розплавів на катоді осаджується диоксид молібдену. Область виділення 
натрій�молібденових бронз невелика. Перелічені особливості характерні та�
кож для розплавів систем Li2MoO4 – MoO3 і K2MoO4 – MoO3. 

 
Рис. 4 — Діаграма складу осадів залежно від умов електролізу в системі Na2MoO4!MoO3: 

I — MoO2; II — область виділення натрій�вольфрамових бронз 
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Потенціал виділення катодних продуктів визначали з вольтамперних кривих 
(потенціал, що відповідає точці перегину). Потенціостатичний електроліз здій�
снювали за потенціалу на 50…75 мV негативнішого за потенціал виділення. Зі 
складів продуктів електролізу видно (див. табл.), що в широкій області складів 
розплавів Na2MoO4 – MoO3 і Na2MoO4 – Na2WO4 – MoO3 на катоді осаджується 
діоксид молібдену. Молібден виділяється лише в розплавах Na2MoO4 – Na2WO4, 
що містять 4 і менше mol. % МоО3. Суцільні покриви молібдену отримані за 
1073…1223 К і густини струму до 0,5 А/сm2. Однак, за 1073 К можна отримати 
лише тонкі (до 5 μm) шари молібдену, при цьому погіршується міцність зчеп�
лення осаду з основою. Добре зчеплені рівномірні беспористі покриви отри�
мані за 1173 К і густини струму 0,01…0,15 А/сm2. Швидкість осадження моліб�
дену в досліджуваному інтервалі густин струму cтановить 10…45 μm/h, вихід 
молібдену за струмом у вигляді покриву — до 98%. Добре зчеплені з основою 
покриви отримані на графіті, нікелі, міді, молібдені, вольфрамі, різних сталях. 

Таблиця Характеристика катодних продуктів електролізу систем Na2MoO4!MoO3 та 
Na2WO4!Na2!MoO4!MoO3 

MoO3, mol.% Т, К ik, А/сm2 Склад продукту Колір, форма, зчеплення 

Розплав�фон — Na2MoO
4
 

5 1023…1073 0,10 MoO2 
Погано зчеплені темно�
коричневі кристали 

�"� 1073…1123 0,10 MoO2 Темно�коричневі голки 

�"� 1123…1173 0,10 MoO2 
Темно�коричневі  
дендрити 

20 1073…1173 0,10 Бронзи складу NaxMoyOz
Чорно�фіолетові  
пластинки 

Розплав�фон — Na2WO4�Na2MoO4 

4 1023…1123 0,15 Mo 
Незчеплений чорний  
порошок 

�"� 1123…1173 0,02–0,20 Mo Зчеплені покриви 

10 1023…1173 0,10 MoO
2
 

Темно�коричневі  
голки і дендрити 

25 1023…1173 0,05–0,20 Бронзи складу NaxMoyOz
Чорно�фіолетові  
пластинки 

Таким чином, аналіз наведених експериментальних даних дає змогу зробити 
висновок, що у вольфраматно�молібдатних розплавах можна реалізувати обо�
ротні багатоелектронні рівноваги за участю оксидних форм молібдену і воль�
фраму (VI). Механізм і кінцевий продукт їх електровідновлення залежать від 
кислотно�основних властивостей розплаву. Розмежовані області виділення мо�
лібдену, вольфраму, їхніх сплавів, діоксидів і бронз, залежно від умов електролізу. 

Висновки. 
1. Заміна повітряної атмосфери на інертну (аргон) практично не впливає на 

структуру і розміри зерен осадів при електроосадженні молібденових та воль�
фрамових гальванопокривів з молібдатно�вольфраматних розплавів. 

2. Введення вуглекислого газу в атмосферу над ванною призводить до здріб�
нення зерен молібденових і вольфрамових осадів, зміни структури їх поверхні 
та текстури. 
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3. Накладання імпульсів струму на початку електролізу або протягом його 
здійснення призводить до зменшення розмірів зерен. 

4. Досліджено вплив умов і параметрів електролізу (матеріал основи, склад 
електроліту, температура, катодна густина струму, тривалість, реверсний ре�
жим осадження) на склад і структуру покривів. 

 
В статье исследованы состав и структура катодных продуктов електролиза 

вольфраматно�молибдатных расплавов в зависимости от кислотно�основных 
свойств расплава. Разграничены области выделения различных продуктов елек�
тролиза в зависимости от условий электролиза. 

 
Ключевые слова: вольфраматно�молибдатные расплавы, электролиз, молиб�

ден, вольфрам, сплавы, диоксиды, бронзы. 
 
Composition and structure of cathode products of electrolysis of tungstate�molybdate 

melts were studied depending on melt acid�base properties. Areas of deposition of differ�
ent electrolysis products were delimited depending on electrolysis conditions. 

 
Keywords: tungstate�molybdate melts, electrolysis, tungsten, molybdenum, alloys, 

dioxides, bronzes. 
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МОЛІБДЕНОВІ І ВОЛЬФРАМОВІ ПОКРИВИ: 

КЕРУВАННЯ СТРУКТУРОЮ ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ  
ВОЛЬФРАМАТНО!МОЛІБДАТНИХ РОЗПЛАВІВ 

 
Розроблено засоби керування структурою молібденових і вольфрамових покривів 

зміною атмосфери над ванною і застосуванням нестаціонарних струмових режимів. 
Досліджено вплив умов і параметрів електролізу (матеріал основи, склад елек�

троліту, температура, катодна густина струму, тривалість, реверсний режим 
осадження) на склад і структуру покривів. 

 
Ключові слова: молібден, вольфрам, електроліз, покриви, атмосфера над ван�

ною, режим електролізу. 
 
Вступ. Раніше ми встановили, що молібденові і вольфрамові осади, отри�

мані електролізом вольфраматно�молібдатних розплавів, мають великокрис�
талічну структуру [1]. Унаслідок цього вже за товщини 100…200 μm осади стають 
шорсткими. Ми спробували подрібнити зерна в осаді введенням вуглекислого 
газу в атмосферу над ванною. 

Метою статті є дослідження впливу умов і параметрів електролізу (матеріал 
основи, склад електроліту, температура, катодна густина струму, тривалість, 
реверсний режим осадження) на склад і структуру покривів. 

Методика експерименту. 
Експерименти проводили в герметичному металевому електролізері. Електро�

літами служили розплавлені суміші Na2WO4 — 3 mol. % МоО3, Na2WO4 — 5 mol % 
WO3, Na2WO4 – Li2WO4 — 10 mol % WO3. Осадження досліджували металографічно. 
Розміри зерен вимірювали за допомогою мікроскопів МІМ�8М і Hitachi 800 за 
шліфом поперечного перерізу на віддалі 40…50 μm від основи. Мікротвердість 
вимірювали також на шліфі поперечного перерізу приладом ПМТ�3 при на�
вантаженні на індентор 100 g. Текстуру осадів вивчали за допомогою рентге�
нівської установки ДРОН�4 і дифрактометра Rigacu rА. Ограновування їх по�
верхні визначали оптико�гоніометричним методом. 

Результати та їх обговорення. 
1. Зміна складу атмосфери над електролітичною ванною. Заміна повітря�

ної атмосфери на інертну (аргон) практично не впливає на структуру і розміри 
зерен осадів. В обох випадках осади не текстуровані або мають дуже слабку 
текстуру <111>. Єдиною відмінністю є гладші грані зерен поверхні у ванні з 
атмосферою інертного газу. Цю схожість структур можна пояснити так: у рівно� 
      __________________________________________________ 
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важному з металевим молібденом (вольфрамом) розплаві важкоплавкий метал 
присутній у вигляді кисневмісних аніонів з найвищим ступенем окиснення  
і розчинність кисню у вольфраматно�молібдатних розплавах мала. Тому замі�
на повітря на аргон не привносить в розплав нових компонентів і практично 
не впливає на вихід за струмом. 

Введення вуглекислого газу в атмосферу над ванною призводить до здріб�
нення зерен молібденових і вольфрамових осадів (табл. 1). Зерна в них стають 
значно дрібнішими (рис. 1). Підвищення парціального тиску СО2 при елект�
ролізі розплаву Na2WO4 – Li2WO4 — 10 mol. % WО3 за 1023 К призводить до 
переродження у вольфрамові порошкові осади та співосадження порошків 
вуглецю на катоді. 

 
Рис. 1 — Залежність розміру зерна осадів молібдену і вольфраму  

від вмісту СО2 над розплавом:  
1 — Li, Na | WO4 — 10 mol. % WO3; T = 1173 K; i = 0,05 А/сm2;  
2 — Li, Na | WO4 — 10 mol. % WO3; T = 1173 K; i = 0,10 А/сm2;  

3 — Na2WO4 — 5 mol. % WO3; T = 1173 K; i = 0,10 А/см2;  
4 — Na2WO4 — 3 mol. % МоO3; T = 1173 K; i = 0,05 А/сm2 

Таблиця 1 — Вплив умов електролізу на структуру осадів молібдену і вольфраму  
(товщина осадів 100…150 μm) 

Т, К ik, А/сm2 CO2,vol. % Текстура Розмір зерна, μm Характеристика осаду 
Електроліт Na2WO4 — 3 mol. % MoO3 

1123 0,05 0 111 – Дендрити на ребрах 
–"– –"– 25 Немає – Дендритні зростки 
–"– –"– 50 Немає – Порошок Мо і С 
1173 –"– 0 111 14,3 Відсутність дендритів 
–"– –"– 25 111 12,6 Дендритні зростки 
–"– –"– 50 Немає 10,9 Порошок Мо і С 

Електроліт Na2WO4 — 5 mol. % WO3 
1173 0,10 0 111 14,7 Дендритні зростки 
–"– –"– 25 Немає 12,3 Шишкуваті дендрити 
–"– –"– 50 100 10,1 Рівномірний осад 
–"– –"– 100 Немає 5,2 Рівномірний осад 

Електроліт LiNaWO4 — 10 mol. % WO3 

1073 0,10 0 111 17,3 Дендрити на ребрах 
–"– –"– 25 Немає 13,6 Дендритні зростки 
–"– –"– 50 211 9,1 Рівномірний осад 
–"– –"– 100 Немає 2,5 Рівномірний осад 
1173 0,05 0 Немає 13,3 Невеликі дендрити  
–"– –"– 25 100 9,6 Рівномірний осад 
–"– –"– 50 100 7,8 Рівномірний осад 
–"– –"– 100 100 1,5 Рівномірний осад 
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Підвищення температури знижує вплив СО2 і за 1173 К суцільні осади мо�
лібдену і вольфраму були отримані за атмосфери над ванною, що містить до 
100 % vol. СО2. Проте, за цієї температури з розплаву Na2WO4 – WО3 вуглець 
на катоді (до 1 mas. %) виділяється за атмосфери, що містить 25 vol. % вугле�
кислого газу. Ймовірно, це пов’язано з більшою «основністю» розплаву, що 
містить вольфрамат натрію. Активність іонів кисню в ньому за однієї й тієї ж 
концентрації WО3 вище, ніж в розплаві Na2WO4 – Li2WO4. 

Оскільки в реакції відновлення дивольфрамат йона W2O7
2� + 12e → W + 7O2� 

на один утворений іон, О2� витрачається 12/7 електрона, а в реакції відновлення 
вуглекислого газу: СО2 + 4е → С + 2О2� — 2 електрони, то підвищення актив�
ності іонів О2� в розплаві викликає менший зсув потенціалу виділення вугле�
цю в негативну область, ніж потенціалу виділення вольфраму. 

Це, у свою чергу, сприяє осадженню вуглецю на катоді. Співосаджуваний 
вуглець виступає як пасиватор, блокуючи ріст зерен і здрібнення осаду. Су�
цільні осади молібдену (вольфраму) мають стовпчасту структуру (навіть за 
60…70 vol. % СO2 над ванною). Мікротвердость осадів зростає при введенні 
вуглекислого газу в атмосферу над ванною (рис. 2). 

 
Рис. 2 — Залежність мікротвердості осадів молібдену і вольфраму від вмісту СО2 

над розплавом: 1 — Na2WO4 — 3 mol. % МоO3; T = 1173 K; i = 0,05 А/сm2;  
2 — Na2WO4 — 5 mol. % WO3; T = 1173 K; i = 0,05 А/сm2 

У хлоридних розплавах пасиватором є не лише вуглець, але і О2�, утворюва�
ний за відновлення CО2. Він взаємодіє в розплаві з іонами важкоплавкого ме�
талу з утворенням оксикатіонів, які, відновлюючись на катоді до нижчих ок�
сидів, разом з вуглецем включаються в катодний осад. 

Введення СО2 в атмосферу над вольфраматно�молібдатнимі ваннами змінює 
структуру поверхні (рис. 3 а) і текстуру осадів. Наприклад, за 1123 К (особливо 
це помітно за 1273 К) і 10…40 vol. % СO2 зерна в осадах набувають переважно 
орієнтації з віссю <100>, перпендикулярною основі. Подрібнення структури 
осадів під дією атмосфери вуглекислого газу дозволяє отримати осади моліб�
дену або вольфраму завтовшки близько 1…1,5 mm (рис. 3 b). 
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a)                                           b) 

Рис. 3 — Мікрофотографії шліфів поперечних перерізів зразків сталі 3, покритих 
вольфрамом (Ч20): a) СО2vol. = 25%; ik = 0,06 А/сm2; τ = 1,0 h; b) СО2vol. = 50%;  

ik = 0,06 А/сm2; τ = 3,5 h. Eлектролiт — Na2WO4 – Li2WO4 — 10 mol. % WO3. Т = 1173 К 

2. Застосування нестаціонарних струмових режимів. Окрім створення ат�
мосфери вуглекислого газу над електролізною ванною, одним із способів змен�
шення розмірів зерен є накладення імпульсів струму на початку електролізу 
або протягом його здійснення [2, 3]. Електроосадження здійснювали за 1173 К 
з розплавів Na2WO4 — 3 mol. % МоО3 i Na2WO4 — 5 mol. % WO3. Як основу за�
стосовували нікелеві пластини. Імпульси струму задавали спеціальним генера�
тором прямокутних імпульсів. Катодна густина постійного струму в усіх екс�
периментах становила 7,5 10�2 А/сm2. 

Якщо електроліз починати з катодного імпульсу, в осаді утворюються більш 
дрібні зерна. Наприклад, при амплітуді імпульсу 30 А/сm2 і його тривалості 
40…50 ms їх розмір зменшується з 10…14 μm до 3…5 μm. Зменшенням розміру 
зерен пояснюється незначне збільшення мікротвердості осаду: з 220 до 280 kg/mm2 
для молібдену і з 380 до 440 kg/mm2 для вольфраму. 

Рентгенівські дослідження показали, що початкові імпульси до 30 А/сm2 не 
впливають на орієнтацію осаду. Незалежно від початкового імпульсу молібденові 
і вольфрамові осади мали текстуру <110>. При накладенні імпульсів струму до 
30 A/сm2 під час електролізу зростає лише дефектність шарів, зумовлена утво�
ренням нових зародків металу на кожному зерні осаду. При накладенні імпуль�
сів струму з амплітудою понад 50 А/сm2 осади перероджуються в губчасті і слабо 
зчеплені з основою. Це характерно для умов практично повного збіднення 
прикатодного шару електроліту димолібдат� і дивольфрамат�іонами. Тип оса�
ду можна пояснити вторинним відновленням іонів М2О7

2� атомами натрію, що 
виділяються на катоді за первинною реакцією та дифундують від нього. 

3. Вплив умов і параметрів електролізу на склад і структуру покривів. 
Для прикладної електрохімії зручно користуватися дешевими, неагресивними, 
негігроскопічними розчинниками, якими є еквімольні суміші KCl – NaC1  
і NaCl – Na3AlF6. Перевага цих ванн — стійкість на повітрі, сумісність з оксидом 
алюмінію (алунд, корунд) і конструкційними матеріалами електролізера, що 
дозволяє працювати у відкритих електролізерах з розчинним вольфрамовим 
(молібденовим) анодом, порівняльна екологічна чистота. Завдяки зв’язуванню 
важкоплавкого металу в міцні комплекси, він стає менш благородним і зазви�
чай осаджується на графіт, мідь, нікель. На сталевих зразках з цих розплавів 
осідають незчеплені покриви. 
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Вольфрамати і молібдати лужних і лужно�земельних металів — типові іонні 
рідини: термічно стійкі, мають порівняно невисокі температури плавлення 
(наприклад, для найвикористовуваніших у високотемпературній електрохімії 
вольфрамату і молібдату натрію вони становлять 971 і 960 К) і в’язкість (8,36  
і 5,35 mN/сm2 за 1000 К), досить високі значення густини (3,61…3,85 і 
2,57…2,81 g/сm3), питомої електропровідності (0,84 і 0,71 Оhm�1 сm�1 за 1073 К) 
і потенціалів розкладу (1,53 і 1,39 V за 1000 К відповідно) [4,5]. Ці властивості 
згаданих електролітів важливі для електроосадження важкоплавких металів і їх 
сплавів. У роботі [6] показана можливість електровиділення вольфраму з воль�
фраматних боро�, фосфоро� і сірковмісних розплавів. З вивчених нами акцеп�
торів кисневих йонів найтехнологічнішими є оксид бору, метафосфат і піро�
сульфат натрію. Ці розплави мають усі переваги, що і галогенідно�оксидні. 
Окрім цього в них можливе нанесення покривів на різні сталі. 

У роботах [7, 8] показано, що в галогенідно�оксидних KCl�NaCl�Na2WO4�NaPO3, 
NaCl�Na3AlF6�Na2WO4�(WO3) і оксидних розплавах Na2WO4�B2O3, Na2WO4�NaPO3 
і Na2WO4�Na2S2O7 можливе здійснення багатоелектронних рівноваг і процесів, 
а також електровиділення вольфраму з його димерних форм. Ці ж закономір�
ності повною мірою стосуються й аналогічних молібденовмісних розплавів  
і електровиділення молібдену. Особливо варто відмітити, що за певної основ�
ності розплаву існує електродна рівновага за участю шести електронів між мета�
левим вольфрамом (молібденом) і його димерними формами. Отримані нами ра�
ніше результати послужили основою для розробки процесів електроосадження 
вольфрамових (молібденових) покривів. Отже, цікаво було порівняти вибрані 
нами галогенідно�оксидні і оксидні розплави за осадженням покривів. 

3.1. Умови осадження покривів на різноманітні основи. Умовою гарного зчеп�
лення покриву з основою є більш позитивний потенціал корозії у порівнянні  
з потенціалом осадження. Тому для оцінки можливості нанесення вольфрамових 
покривів на різні основи були виміряні стаціонарні потенціали міді, нікелю, 
сталі 3, нержавної сталі, титану в обраних електролітах відносно напівелементів 
КСl�NaCl — 2,5 mol. % PbCl2 | Pb, NaCl — 5 mol. % Na2WO4 | O2, Pt i Na2WO4 — 
20 mol. % WO3 | O2, Pt (табл. 2). 

Таблиця 2 — Потенціали вільної корозії (Еc) мiдi, нiкелю, сталі 3, нержавної сталі та 
осадження вольфраму (Еd) в галогенідно!оксидних і оксидних розплавах 

Еc, В Склад розплаву  
осадження, mol. % Cu Ni Ст. 3 30ХГА 

Еd, В 

KCl�NaCl�
2,5Na2WO4�
0,35NaPO3 

–0,13…0,15 –0,25…0,27 –0,49…0,51 –0,55…0,57 –0,31…0,42 

NaCl�Na3AlF6�
10,0Na2WO4 

–0,49…0,54 –0,51…0,55 –0,78…0,81 –0,75…0,79 –0,65 

Na2WO4�5,0B2O3 –1,08…1,12 –1,17…1,22 –1,31…1,35 –1,30…1,31 –1,50 
K2WO

4
�Na

2
WO

4
�

5,0B2O3� 
–0,99…1,03 –1,07…1,10 –1,24…1,26 –1,23…1,26 –1,40…1,65 

Na2WO4�5,0NaPO3� –0,85…0,87 –0,89…0,91 –1,07…1,11 –1,02…1,05 –1,20…1,35 
Na2WO4�7,5Na2S2O7� –1,09…1,11 –1,09…1,17 –1,30…1,34 –1,29…1,33 –1,50…1,75 
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Потенціал осадження вольфраму значно електронегативніший за потенці�
али корозії міді та нікелю в розплавах KCl–NaCl–Na2WO4–NaPO3 i NaCl–
Na3AlF6–Na2WO4, це обумовлює можливість успішного покривання. На сталях 
з цих розплавів осаджується незчеплений порошок. У розплавах Na2WO4–B2O3, 
Na2WO4–NaPO3 і Na2WO4–Na2S2O7 стаціонарні потенціали всіх електродів знач�
но електропозитивніше за потенціал осадження вольфраму і на них утворюється 
зчеплений покрив. Ці ж закономірності повною мірою стосуються аналогіч�
них молібденовмісних розплавів і електроосадження молібдену. 

Стаціонарні потенціали титану у всіх розплавах не встановлюються через 
інтенсивне розчинення кисню в поверхневому шарі електрода. Тому перед оса�
дженням вольфраму поверхню титану міднили або нікелювали. Вольфрамові 
покриви електроосаджували з галогенідно�оксидних KCl–NaCl–Na2WO4–NaPO3, 
NaCl–Na3AlF6–Na2WO4–(WO3) і оксидних Na2WO4–B2O3, Na2WO4–NaPO3 та 
Na2WO4–Na2S2O7 електролітів. Ми вивчили вплив зміни концентрацій вольфра�
мату, акцепторів кисневих іонів, температури, катодної густини струму, трива�
лость електролізу на склад і структуру катодних осадів та підібрали оптимальні 
параметри реверсивного режиму осадження. Електрод порівняння — KCl�NaCl — 
2,5 mol. PbCl2|Pb і Т = 1023 К в галогенідно�оксидних розплавах; Na2WO4�0,2WO3|O2, 
Pt і Т = 1173 К — у оксидних розплавах. 

3.2. Вплив концентрацій вольфрамату і акцепторів кисневих іонів. Вольфрамо�
ві покриви в розплаві KCl�NaCl�Na2WO4�NaPO3 утворюються, якщо викону�
ється співвідношення 0,02<[PO3

�]/[WO4
2�]<0,18. За концентрації Na2WO4 менше 

1 mol. % у незчепленому осаді виявлено домішки фосфідів, за концентрацій 
понад 10 mol. % — на дифрактограмах виявлено оксиди вольфраму. За концен�
трацій метафосфату, що перевищують [PO3

�]/[WO4
2�] < 0,18 виділяються воль�

фрам та його фосфіди і зчепленого покриву не утворюється. Вольфрамові по�
криви в розплаві NaCl–Na3AlF6–Na2WO4 утворюються за концентрації вольфрамату 
натрію 1…15 mol. %. За великих концентрацій починається осадження диоксиду 
вольфраму і вольфрамових бронз. З електроліту Na2WO4�B2O3 вольфрам оса�
джується, якщо концентрація оксиду бору не перевищує 10 mol.%. При більшій 
його концентрації на дифрактограмах виявлено оксиди вольфраму і бронзи. 
Вольфрамові покриви в розплаві Na2WO4–NaPO3 утворюються за концентрації 
метафосфату 0,5…15,0 mol. %. За великих концентрацій поряд з вольфрамом 
осаджуються його бронзи і осад швидко переростає в дендрити. З електроліту 
Na2WO4–Na2S2O7 вольфрам осаджується, якщо концентрація Na2S2O7 становить 
2,5…12,5 mol. %. За великих концентрацій поряд з вольфрамом осаджуються 
його діоксид і сульфіди. 

3.3. Вплив температури електролізу. Суцільні вольфрамові покриви з гало�
генідно�оксидних електролітів отримані за 973…1073 К і густині струму до 
0,25 А/cm2. За вищої температури розплав стає термічно нестійким і леткішим. 
За температури нижче 973 К можна отримати шари вольфраму до 5 μm і осади 
швидко перероджуються в порошок. За густини струму понад 0,25 А/cm2 утво�
рюються дисперсні вольфрамові порошки. 

Суцільні вольфрамові покриви з оксидних електролітів отримані за 1023…1123 К 
і густини струму до 0,40 А/cm2. За температури нижче 1023 К можна отримати 
шари вольфраму до 15…20 μm. За густини струму понад 0,40 А/cm2 утворю�
ються високодисперсні порошкові осади вольфраму з питомою поверхнею до 
40…50 m2/g. 
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3.4. Вплив катодної густини струму і тривалості електролізу. Вивчення впливу 
катодної густини струму і тривалості електролізу, підбір параметрів реверсно�
го режиму осадження здійснювали для електролітів KCl–NaCl–2,5 mol. % 
Na2WO4–0,35 mol. % NaPO3, NaCl–Na3AlF6–7,5 mol. % Na2WO4, Na2WO4–5 mol. % 
NaPO3 i Na2WO4– 5 mol. % Na2S2O7. Зчеплені суцільні безпористі покриви з цих 
електролітів отримані за 923…1173 К і густини струму 0,01…0,15 і 0,03…0,25 
А/cm2 для галогенідно�оксидних і оксидних систем відповідно. Розмір крис�
талітів у осаді зменшується із збільшенням густини струму. Проте за густини 
струму понад 0,25 А/cm2 спостерігається значне збільшення зерен, що супро�
водиться збільшенням амплітуди шорсткості. Це приводить до переродження 
осаду в дендрити. За густини струму менше 0,025 А/cm2 швидкість корозії основи 
перевищує швидкість осадження вольфраму і зчеплений покрив не утворюється. 
Швидкість осадження вольфраму в досліджуваному інтервалі густин струму 
становить 5…15 μm/h для галогенідно�оксидних електролітів і 20…45 μm/h для 
оксидних, вихід за струмом вольфраму у вигляді покриву становить відповідно 
до 60 і 95% (рис. 4). 

 
Рис. 4 — Залежність швидкості осадження вольфрамового покриву (1, 2)  

і його виходу за струмом (3, 4) на зразках міді від густини струму:  
1, 3 — галогенідно�оксидний електроліт NaCl–Na3AlF6 — 10 mol. % Na2WO4;  

2, 4 — оксидний електроліт Na2WO4 — 5 mol. % B2O3 

Залежність товщини покриву і виходу за струмом вольфраму у вигляді покриву 
представлені на рис. 5. Із зростанням тривалості електролізу вихід за струмом 
зменшується. 

 
Рис. 5 — Залежність товщини вольфрамового покриву (1–4) і його виходу за струмом 

(5, 6) на нікелевих зразках від тривалості електролізу:  
1 — 0,025 А/сm2; 2 — 0,075 А/сm2; 3–6 — 0,15 А/сm2;  

1, 2, 3, 5 — галогенiдно�оксидний електроліт NaCl�KCl — 2,5 mol. % Na2WO4 — 0,35 
mol. % NaPO3; 4, 6 — оксидний електроліт Na2WO4 — 7,5 mol. % Na2S2O7 
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Перелічені особливості впливу концентрацій молібдату і акцепторів кисневих 
іонів, температури електролізу, катодної густини струму і тривалості осадження 
повною мірою відносяться і до електроосадження молібденових покривів. 

З галогенідно�оксидного електроліту ми отримали зчеплені суцільні воль�
фрамові і молібденові покриви на нікелі, міді, графіті, вольфрамі, молібдені. 
В оксидних розплавах до цих основ додаються сталі Ст.3, 15X, Ст.45, 40X, 30 
ХГА, інструментальні сталі У7, У10, Р6М5, тверді сплави ВК6, ВК20, мідне�
ний та нікельований титан. 

3.5. Керування структурою покривів реверсним режимом осадження. Профі�
лометричні дослідження показали, що в міру потовщення осаду він з дрібнок�
ристалічного рівномірного за розмірами зерен перетворюється на грубіший. 
Великокристалічну структуру спробували здрібнити застосуванням реверсного 
режиму ведення електролізу. Відношення тривалості катодного і анодного періо�
дів змінювали в межах 15…50, тривалість анодного періоду — 0,5…3,0 s, густи�
на його струму — 0,2...0,5 А/cm2. Для електроліту Na2WO4–5 mol. % NaPO3 за 
1173 К оптимальними є: iк = 0,15 А/cm2, iа = 0,30 А/cm2, τк = 25 s; τа = 1,5 s. У ре�
зультаті на катоді вдалося отримати порівняно гладкі покриви товщиною до 0,5 мм. 

Висновки. 
1. Заміна повітряної атмосфери на інертну не впливає на структуру і розміри 

зерен осадів при електролізі вольфраматно�молібдатних ванн. Введення вугле�
кислого газу в атмосферу над цими розплавами приводить до здрібнення зер�
на осаду, переродження осаду в порошковий і співосадження порошків вуглецю 
з металом. Здрібнення структури осадів під дією атмосфери вуглекислого газу 
дозволяє значно збільшити мікротвердість і товщину осаду. 

2. Накладення катодних імпульсів струму до 30 А/cm2 при електроосадженні 
молібдену і вольфраму з вольфраматно�молібдатних розплавів на власну та 
чужорідну основи не порушує епітаксіального осадження. Умовою його вико�
нання є неповне збіднення прикатодного шару димерними іонами. На чужо�
рідній основі накладення початкового імпульсу призводить до зменшення роз�
мірів зерен і деякого збільшення мікротвердості осаду. 

3. Здійснено електроосадження вольфрамових і молібденових покривів з га�
логенідно�оксидних та оксидних розплавів; вивчено вплив умов електролізу на 
фізико�механічні властивості осадів. 

4. Застосування реверсного режиму осадження дозволяє отримувати покри�
ви товщиною до 0,5 мм з дрібнішою структурою. 

 
Разработаны способы управления структурой молибденовых и вольфрамовых 

покрытий заменой атмосферы над ванной и употреблением нестационарных то�
ковых режимов. 

Исследовано влияние условий и параметров электролиза (материал основы, со�
став электролита, температура, катодная плотность тока, время, реверсный 
режим осаждения) на состав и структуру покрытий. 

 
Ключевые слова: молибден, вольфрам, электролиз, покрытия, атмосфера над 

ванной, режим электролиза. 
 



Вісник Університету «Україна», № 1 (16) 
 

 115

Methods of management of structure of molybdenum and tungsten coatings by means 
of change of atmosphere above the electrolytic bath and of application of non�stationary 
current regimes of electrolysis were developed. 

Influence of conditions and parameters of electrolysis (substrate material, electrolyte 
composition, temperature, cathode current density, duration, reversive deposition regime) 
onto composition and structure of coatings was investigated. 

 
Key words: molybdenum, tungsten, electrolysis, coatings, atmosphere above the 

electrolytic bath, electrolysis regime. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗЕР ВОДЯНОЇ ПАРИ 

 
Паливні елементи відносять до хімічних джерел струму. Це електрохімічний 

пристрій у результаті високоефективного «холодного» горіння палива безпосеред"
ньо виробляє електроенергію. Електроліз відбувається за рахунок енергії постій"
ного струму, що підводиться, і енергії, що виділяється при хімічних перетвореннях 
на електроді. Таким чином, електроліз здатний протікати тільки в середовищах, 
що проводять електричний струм. Метою цієї роботи є дослідження можливос"
ті створення високоефективного оборотного осередку на базі наявних технологій 
електролізу і паливних елементів. 

 
Ключові слова: паливний елемент; електролізер; оборотний осередок елект"

ролізу і паливних елементів; двигун. 
 
Вступ. У статті проведено дослідження з проблеми отримання самодостат�

нього джерела живлення електричної енергії при здійсненні високотемпера�
турного електролізу водяної пари при взаємодії системи з повітряною атмос�
ферою. При цьому побічними продуктами процесу є спонтанне виділення в 
навколишнє середовище молекулярного кисню і водню. Процес є можливим за 
рахунок різниці концентрацій кисню і водню в парах води та вмісту цих ком�
понентів у повітрі. Електрохімічна схема отримання електричного струму в цьо�
му процесі у відношенні молекулярно�газових перетворень є незворотною, а тому 
при створенні енергетичне позитивних процесів утилізації отримуваних кисню 
і водню можна отримувати додаткові об’єми концентрованого кисню і водню. 

Вихідні передумови. Нині електролізери і паливні елементи з твердим по�
лімерним електролітом (ТПЕ) вважають [1] найбільш перспективними для 
створення оборотного осередку, працюючого як в режимі електролізера, так  
     ___________________________________ 

© В. Л. Гончарук, А. А. Троц, М. А. Троц, В. Г. Янів 
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і паливного елемента. Це обумовлено низькою інерційністю, високим ККД, 
питомою потужністю і екологічністю процесу. Оборотний осередок приваб�
ливий можливістю зниження ваги й зменшення розміру системи [2] і в якійсь 
мірі її вартості. 

Для цієї цілі можуть бути використані як хімічно оборотні кисневі і водневі 
електроди [3], так і електроди, які не змінюють своєї окисної або відновлювальної 
функції при перемиканні режимів [2]. Принцип дії таких систем показаний на рис. 1. 

 
Рис. 1 — Блок електролізера водню і кисню з водяної пари: 
1 — камера вихлопу пари H2O; 2 — камера H2; 3 — камера O2;  

4 — мембрана електролізера H2; 5 — електроди електролізера H2;  
6 — мембрана електролізера O2; 7 — електроди електролізера O2;  

8 — мембрана 2Í Ï î â−  генератора; 9 — електроди 2Í Ï î â−  генератора;  

10 — мембрана 2Í Ï î â−  електролізера; 11 — електроди 2Í Ï î â−  електролізера;  

12 — корпус; 13, 14 — повітряні камери, або два узгоджені інші блоки  
(де 13 — камера I2; 14 — камера I2) 

Варто підкреслити, що, хоча каталітична активність платини і металів пла�
тинової групи в системах з ТПЕ достатня для їх використання як для виділен�
ня водню і кисню в процесі електролізу, так і для окислення водню і віднов�
лення кисню в процесі генерації струму в паливному елементі, виникає ряд 
проблем [1, 2, 3], в тому числі водного «менеджменту», обумовленого гідро�
фобно�гідрофільними характеристиками електродів [2]. Стаття присвячена 
розробці електрохімічного елементу електролізер�паливний елемент самодо�
статнього замкненого циклу. 

Метою цієї роботи є дослідження можливості створення високоефективного 
оборотного осередку на базі наявних технологій електролізу і паливних елементів. 

Вирішення поставленої задачі. Паливні елементи відносяться до хімічних 
джерел струму. Вони здійснюють пряме перетворення енергії палива в елект�
рику минаючи малоефективні, що йдуть з великими втратами, процеси горін�
ня. Це електрохімічний пристрій в результаті високоефективного «холодного» 
горіння палива безпосередньо виробляє електроенергію. 

Електроліз відбувається за рахунок енергії постійного струму, що підво�
диться, і енергії, що виділяється при хімічних перетвореннях на електроді. 
Таким чином, електроліз здатний протікати тільки в середовищах, які прово�
дять електричний струм. 

Енергія при електролізі витрачається на підвищення гіббсової енергії сис�
теми в процесі утворення цільових продуктів і частково розсіюється у вигляді 
теплоти при подоланні опорів в електролізері та інших ділянках електричного 
кола. Досліджуючи продукти, що виділяються у електрода при електролізі ки�
слот, основ і солей, встановили, що у катодів завжди виділяються метали та 
водень, а у анода кислотні залишки або гідроксильні групи, які потім підда�
ються подальшим змінам. 
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Розглянемо більш детально процеси, що протікають при електролізі. Відомо, 
що існують провідники першого роду, в них електрика переноситься за допо�
могою електронів, і провідники другого роду, коли електрика переноситься 
іонами. Електрони вступають у взаємодію з іонами в місцях електричного ла�
нцюга, де провідник першого роду межує з провідником другого роду. Таким 
чином, відбуваються електрохімічні процеси. 

Електрохімічні процеси, що протікають у електродів при електролізі, перш 
за все, будуть залежати від співвідношення електродних потенціалів відповід�
них електрохімічних систем. З кількох можливих процесів буде протікати той, 
здійснення якого пов’язане з мінімальною витратою енергії [4]. 

Закони Фарадея, які лежать в основі електролізу. 
Перший закон Фарадея. 
У 1832 році Фарадей встановив, що маса M речовини, яка виділяється на елек�

троді, прямо пропорційна електричному заряду g, що пройшов через електроліт: 

,M k g k It∗ ∗= =                                                        (1) 
де k — електрохімічний еквівалент речовини; g — електричний заряд; 
I — сила струму; t — час, протягом якого пропускається струм. 

Якщо через електроліт пропускається протягом часу t постійний струм з 
силою струму I. Коефіцієнт пропорційності k називається електрохімічним 
еквівалентом речовини. Він чисельно дорівнює масі речовини, яка виділяється 
при проходженні через електроліт одиничного електричного заряду, і залежить 
від хімічної природи речовини. 

,
A

m I t
zeN
μ

= Δ
                                                            (2) 

,m I t
zF
μ

= Δ
                                                              (3) 

де z — валентність атома (іона) речовини; 
e — заряд електрона (e = 1,062*10�19Кл); 
F = eNA — постійна Фарадея (F = 96485 Кл * моль�1). 

Другий закон Фарадея. 
Електрохімічні еквіваленти різних речовин відносяться, як їх хімічні екві�

валенти. Хімічним еквівалентом іона називається відношення молярної маси 
A іона до його валентності z. Тому електрохімічний еквівалент:  

1 ,Ak
F z

=
                                                                (4) 

Другий закон Фарадея записується в наступному вигляді:  

,MI tm
nF
Δ

=
                                                              (5) 

де М — молярна маса даної речовини, що утворилася (проте не обов’язково 
виділилася — вона могла і вступити в будь�яку реакцію відразу після утворен�
ня) в результаті електролізу;  
I — сила струму, А; tΔ  — час, протягом якого проводився електроліз, с; 
n — кількість електронів, що беруть участь в процесі, яка при достатньо вели�
ких значеннях сили струму дорівнює абсолютній величині заряду іона, який 
прийняв безпосередню участь в електролізі (окисленого або відновленого) [5]. 
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Рис. 2 — Схема підключення електродів 

Початкова напруга на електродах І буде мінімальною за рахунок вприску  
в камеру спалювання. По мірі накачування в камеру 2 і в камеру 3 напруга на 
електродах I буде зростати. Таким чином, напруга на електродах I, необхідна для 
електролізу окремо I, буде підтримуватись автоматично. Робоча температура 
електролізера I задається і підтримується корпусом камер спалювання в проце�
сі роботи двигуна. Кількість I, що отримується на одному електролізері, повин�
на відповідати кількості I разового вприску в камеру спалювання одного робо�
чого блоку і повинна отримуватись в електролізері за час одного оберту турбіни. 

Рис. 3 — Схема підключення електродів генератора=електролізера 

 
Рис. 4 — Схема розташування генератор=електролізних камер 

Конструктивно блоки електролізера і генератора на базі іонообмінних 
мембран мають вигляд: 
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Рис. 5 — Мембранно=електродний елемент мембранно=блокового типу: 

1 — металічний нижній каркас; 2 — мембранні блоки; 3 — електроди; 4 — металічний 
верхній каркас; 5 — ізоляційна прокладка; 6 — електроізольоване кріплення 
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Рис. 6 — Мембранно=електродний елемент з цільною мембраною: 

1 — нижній металічний каркас; 2 — мембрана; 3 — електроди;  
4 — верхній металічний каркас; 5 — електроізольоване з’єднання 

 
Рис. 7 — Подетальний порядок складання мембранно=електродного елементу 
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Висновок. Паливні елементи відносяться до хімічних джерел струму. Це елек�
трохімічний пристрій в результаті високоефективного «холодного» горіння пали�
ва безпосередньо виробляє електроенергію. Електроліз відбувається за рахунок 
енергії постійного струму, що підводиться, і енергії, що виділяється при хіміч�
них перетвореннях на електроді. Таким чином, електроліз здатний протікати 
тільки в середовищах, які проводять електричний струм. У роботі дослідженні 
можливості створення високоефективного оборотного осередку на базі наявних 
технологій електролізу і паливних елементів. Розроблені конструктивні рішен�
ня електролізерів�генераторів. Робота направлена на створення двигунів на базі 
воднево�кисневої паливної суміші. 

 
Топливные элементы относятся к химическим источникам тока. Это элек"

трохимическое устройство в результате высокоэффективного «холодного» горе"
ния топлива непосредственно вырабатывает электроэнергию. Электролиз про"
исходит за счет энергии постоянного тока, подводимой и энергии, выделяющейся 
при химических превращениях на электроде. Таким образом, электролиз способен 
протекать только в средах, которые проводят электрический ток. Целью нашей 
работы является исследование возможности создания высокоэффективного оборот"
ного ячейки на базе имеющихся технологий электролиза и топливных элементов. 

 
Ключевые слова: топливный элемент; электролизер; оборотная ячейка элек"

тролиза и топливных элементов; двигатель. 
 
Fuel cells related to the chemical power sources. It is an electrochemical device as a 

result of highly effective «cold» combustion of fuel directly generates electricity. Electroly"
sis occurs due to DC power that is supplied and the energy released by chemical trans"
formations at the electrode. Thus, electrolysis can occur only in environments that con"
duct electricity. The aim of this work is to study the possibility of creating highly 
reversible cell"based technologies available electrolysis and fuel cells. 

 
Key words: fuel cell, electrolyzer, reversible cell electrolysis and fuel cells; engine. 
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АНАЛІЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ ПІСЛЯ ЗАМИКАННЯ  
ТА РОЗМИКАННЯ ДОВІЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГІЛОК 

 
Запропоновано метод аналізу електричних схем при замиканні і розмиканні 

довільного числа гілок, користуючись однієї з матриць параметрів вихідної схеми, 
коли величини окремих параметрів, опорів чи провідностей, зростають до нескін"
ченності. 

 
Ключові слова: аналіз, електричні схеми, режими замикання і розмикання, ма"

триці параметрів. 
 
Постановка проблеми. При електричних розрахунках може виникати не�

обхідність аналізувати схеми, отримані шляхом замикання і (або) розмикання 
довільних гілок у вихідній схемі. При цьому, для знаходження струмів і напруг 
в режимах холостого хода (х.х.) і короткого замикання (к.з.) треба фактично 
аналізувати дві різні схеми, одна з яких отримана з вихідної схеми при розми�
канні гілок, а друга — при замиканні гілок. Якщо задана матриця провіднос�
тей вихідної схеми [Y], то при розмиканні гілки між g�им і h�им вузлами отри�

маємо матрицю [Y]x.x., поклавши 0== hggh YY  в [Y]. Проте, при замиканні гілки 

між g�им і h�им вузлами ∞→= hggh YY  і визначник Y  матриці [Y] також прямує 
у нескінченність. З другого боку, якщо задана матриця опорів [Z] вихідної 
схеми, то при замиканні гілки, що розташована в g�ому і в h�ому контурах, 

отримаємо матрицю [Z]к.з., поклавши 0== hggh ZZ  в [Z]. А при розмиканні цієї 

гілки ∞→hggh ZZ ,  і ∞→Z , де Z  — визначник матриці[Z]. Таким чином, тре�
ба мати або дві матриці параметрів [Y] і [Z] вихідної схеми, або складати мат�
риці параметрів двох схем: одна для режиму х.х., а друга — для режиму к.з. 

У [1] отримані вирази для функцій схеми при замиканні і розмиканні одно�
го опору — опору навантаження, виходячи або з матриці опорів, або з матриці 
провідності схеми. 

Метою даної роботи є розробка методу аналізу електричних схем в режимах 
х.х. і к.з. за допомогою однієї з матриць параметрів [Y] або [Z] вихідної схеми, 
що дозволив би знаходити струми і напруги в схемі при замиканні і розми�
канні довільної кількості гілок. 

Теоретичний аналіз. Попередньо доведемо наступні теореми. 
Теорема 1. Якщо не рівний нулю визначник W  містить елементи 

wwwwww gba +++ γβα ,...,, , розташовані у s рядках з номерами a, b,…, g і t сто�

впчиках з номерами ,  ,...,  α β γ , то при ∞→w  визначник W  буде нескін�
ченно великою величиною, порядок якої не більше меншого з чисел s і t і не 
менше одиниці. 

_____________ 
© В. Д. Сташук 
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Нехай ts ≤ . Визначник W  є багаточленом від w. При ∞→w  порядок ве�

личини багаточлена дорівнює його степені. Оскільки визначник W  дорівнює 
сумі добутків по одному елементу з кожного рядка і кожного стовпця, то до�
данки визначника можуть містити w в степені не більшій від s. 

Розглянемо границю 

( )

( )

( )

nnnnnn

gnggg

bnbbbb

anaaaa

n

swsw

w...w...w...w...w

......

w

..................

...ww

.........

...w

.........

...w

........

...w
......
w

........
...w

...............
...ww

.........
...w

........
...w

.....
w

.........
...w

.........
...w

..................
...ww

........
...w

......
w

........
...w

........
...w

.........
...w

........
...w

w
lim

w
W

lim

g

γβα

βα

γβα

γβα

γβα

∞→∞→

+

+

+

=

γ

1

1

1

1

111111

1

 
Помноживши елементи кожного з s рядків (a, b,…, g), що містять величини 

w, на w1 , і перейшовши до границі ∞→w , отримаємо: 
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Отриманий визначник ( )s
W можна розкласти по s рядкам, що містять нулі  

і одиниці, застосувавши теорему Лапласа [2]. Якщо не всі мінори, що розта�

шовані в цих рядках, дорівнюють нулю, то ( ) 0≠
s

W  і W  буде нескінченою ве�
личиною порядку s. Якщо ж всі мінори порядку R дорівнюють нулю, то 

( ) 0=
s

W , і визначник W  є величиною більш низького порядку. При цьому, ря�
дки s є лінійно залежними. Тому, додавши до одного з цих рядків, наприклад 
a�го, деяку лінійну комбінацію решти рядків, можна замінити всі одиниці на 
нулі і отримати один рядок, що містить лише нулі. Якщо виконати таке пере�
творення а�го рядка у вихідному визначнику W , тобто, якщо до а�го рядка 
додати таку ж комбінацію решти рядків, що містять елементи з w, то можна 
вилучити в a�му рядку w у всіх елементах. Тоді в W  залишиться s — 1 рядок, що 

містить елементи з w. Розглянемо тепер границю 1−∞→ sw w
W

lim  і знайдемо визнач�
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ник ( )1−s
W . Якщо ( ) 0

1
≠

−s
W  при ∞→w , то W  буде мати порядок величини 

1−s , а якщо ( ) 0
1
=

−s
W , то порядок W  є меншим, ніж 1−s . Продовживши 

такі міркування, можна визначити порядок величини визначника W  при 
∞→w , або виключити w в усіх рядках, крім одного. В останньому випадку 

( ) 0
1
≠=

∞→
W

w
W

lim
w

. Отже, при будь�якій кількості і будь�якому розташуванні 

елементів, що містять w у визначнику W  останній при ∞→w  є нескінчен�
ною величиною, порядок якої лежить у межах від одиниці до s, що треба було 
довести. 

Складемо допоміжну матрицю [A] з s рядків визначника W , що містять 
елементи w, замінивши одиницями елементи з w, а решту елементів нулями. 

Теорема 2. Якщо ∞→w , визначник W  є нескінченно великою величи�
ною, порядок якої дорівнює рангу R допоміжної матриці [A]. 

Якщо матриця [A] має ранг R, то найбільший порядок відмінних від нуля 
мінорів також дорівнює R, див. [2]. Візьмемо один з таких мінорів. Тоді R ряд�
ків, в яких він розташований, є лінійно незалежними, а решта ( )Rs −  рядків 

лінійно залежать від перших. Тому шляхом перетворень рядків в W  можна 
виключити величини w у всіх елементах ( )Rs −  рядків, після чого залишаться 

R рядків, що містять елементи w. Тоді ( ) 0≠=
∞→ RRw

W
w
W

lim , тому що в ( )R
W рядки, 

складені з одиниць і нулів, мають хоча б один мінор, відмінний від нуля. От�

же, визначник W  має порядок R, що треба було довести. 
У випадку ts ≥  доведення теореми аналогічно. Для цього треба транспо�

нувати визначник W . 
Приклади аналізу. Нехай задана матриця провідностей вихідної схеми [Y]. 

Включимо між g�им і h�им вузлами двополюсник з провідністю y. Тоді визна�
чник матриці [Y] набуде вигляду: 

nnnhngn

hnhhhgh

gnghggg

nhg

y...y...y...y
...............................
y...yy...yy...y
..............................
y...yy...yy...y
.............................
y...y...y...y

Y

1

1

1

11111

+−

−+

= .                                   (1) 

Якщо ∞→y , отримаємо коротке замикання g�го і h�го вузлів. Знайдемо 
потенціал k�го вузла (2) за умови, що h,gk ≠ , див. [3, 4]. Згідно з теоремою 2, 
обидва визначника є нескінченними величинами першого порядку. Дійсно, 
склавши g�ий стовпець з h�им, можна виключити y в елементах g�го стовпця, 
після чого залишиться тільки один h�ий стовпець, що містить елементи з y. 
Перейшовши до границі, отримаємо (3): 
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11 1 1 1 1
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+
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.                                        (3) 

Склавши g�ий рядок з h�им, і розклавши визначник за h�им стовпцем, ос�
таточно отримаємо: 

( )

( ) ( ) ( ) ( )

11 1 1 1 1

1 1

1
, . .

........ ... ...
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... ... ..
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n
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y y y y y y J J y y
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+
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=
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=
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( ) .g h h

g h h
Y +

+

         (4) 
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Тут і далі верхні індекси відносяться до рядків, а нижні до стовпців. Індек�
си в дужках показують проведені перетворення рядків і стовпців у вихідному 
визначнику, а одиничні індекси показують номери викреслених рядків і стов�
пців. Якщо ,  k g h= , то аналогічно отримаємо: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( ), . . , . . .

g h h g h h

g J h h J h
g к з h к з g h h g h h

g h h g h h

Y Y

Y Y
φ φ

+ +

→ →

+ +

+ +

= = =                                            (5) 

Знайдемо тепер струм короткого замикання [3, 4]: 

( ). .
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     (6) 

Переставивши в другому визначнику чисельника g�ий і h�ий стовпці, і склав�
ши обидва визначника, отримаємо: 
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Якщо задана матриця Z�параметрів вихідної схеми, то можна отримати ду�
альні співвідношення [3], аналогічні до формул (1, 7). 

У загальному випадку при замиканні довільного числа вузлових пар засто�
сування Теореми 2 також дозволяє знайти потенціали всіх вузлів і струми всіх 
гілок, замкнутих гілок включно. Для цього треба до відповідних елементів ви�
значників, через які розраховуються шукані величини, додати з належним 
знаком величини y і перейти до границі ∞→y , застосувавши Теорему 2. 

Висновки: Доведено теореми, що дозволяють визначати порядок величини 
визначника, у якого величина довільної кількість елементів зростає нескінчен�
но. Розроблено метод аналізу електричних схем після замикання і розмикан�
ня довільної кількості гілок, використовуючи лише одну з матриць параметрів 
(провідностей або опорів) вихідної схеми. 

 
Предложен метод анализа электрических схем при замыкании и размыкании 

произвольного числа ветвей, пользуясь одной из матриц параметров исходной схемы, 
когда величины отдельных параметров, сопротивлений или проводимостей, стре"
мятся к бесконечности. 

 
Ключевые слова: анализ, электрические схемы, режимы замыкания и размы"

кания, матрицы параметров. 
 
The method of analysis of electric schemes offers at shorting and breaking of arbitrary 

number of branches, using one of matrices of parameters of initial scheme when the sizes 
of separate parameters, resistances or conductivities, aspire to infinity. 

 
Key words: analysis, electric scheme, modes of shorting and breaking, matrix of pa"

rameters. 
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ЗАХОДИ ПО ТЕХНІЧНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ  
СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЕОМ 

 
Проектування системи захисту інформації на етапі її технічної реалізації на 

даному етапі пов’язано з вирішенням наступної проблеми: 
– необхідність формування на основі класичних методів апроксимації і лінеарі"

зації інформативного зображення базового об’єкту контролю; 
– формування і аналіз порогових вхідних сигналів управління, що визначають 

кількість каналів вводу інформативного комплексного сигналу; 
– визначення комплексних факторів, що вносять спотворюючу дію на інфор"

мативне зображення базового об’єкту контролю; 
– забезпечення захисту інформації об’єкту, що контролюється, від спотворень; 
– кодований захист і кодовані перетворення інформації контролю для подаль"

шої обробки і передачі споживачу. 
 
Ключові слова: системи захисту інформації; методи апроксимації і лінеаріза"

ції; об’єкт контролю; кодований захист. 
 
Вступ. Теорія матеріально�енергетичної надлишковості інформативно може 

бути забезпечена розробкою основних понять інформативної інформації, що 
передається, оброблюється, сприймається замовником і може бути відображеною, 
зареєстрованою і відтвореною з гарантованим ступенем захищеності. Теорія 
дає трактування про новітні загальнонаукові підходи до сприйняття матеріаль�
ної дійсності в сенсі її теоретичного пояснення. Вона дозволяє трактувати по�
няття об’єктів дослідження як окремих цілісних інформативно�матеріальних 
динамічних структур. У сучасних інформативних технологіях інформація про 
об’єкт має певні межі і визначається як інформативний об’єм об’єкту відобра�
ження. Спотворення інформативного об’єму об’єкту відображення призводить 
до порушення точності відображення, обробки, передачі і відновлення інфор�
мації. На етапі відновлення інформації вживаються заходи з її кодифеційності 
методами спеціальних спотворень інформації, що передається, або її подачу 
окремо паралельними каналами зв’язку окремими кодованими блоками, які 
незалежно один від одного доставляються. 

У рамках теорії сформовані основні поняття інформативних об’ємів, що дозво�
ляють інтегрувати їх в загально фізичну теоретичну основу. Такий підхід до�
зволяє використовувати цю методику і в інших наукових сферах при відобра�
женні реальних процесів. 

_______________________________________________ 
© А. А. Троц, В. В. Горчаков, Р. Г. Вихристюк, Д. Г. Нікітченко, 

Д. Ю. Сольський, С. Е. Лапко 
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Вихідні передумови. 
Визначення основних понять інформативності сигналу. 
1. Об’єкт сигналу — це об’єкт, дія сигналу на який, викликає реакцію (ін�

формативну) об’єкту. 
2. Сигнал об’єкту — це енергетична дія навколишнього середовища, спро�

можна викликати збудження (в енергетичному сенсі) об’єкту сигналу. 
3. Сигнал «1» — сигнал, що викликав збудження об’єкту сигналу. 
Сигнал «0» — сигнал, що викликав збудження об’єкту сигналу в нульовий 

(початковий) стан. 
4. Сигнал фону — сигнал середовища, спроможний порівняти енергетику 

об’єкту сигналу і самого середовища. Сигнал фону визначає рівень самого си�
гналу: «1» або «0». 

Таким чином поєднання об’єкту, на який діє сигнал, сигналу об’єкту і сиг�
налу фону дають можливість інтерпретації дії сигналу в рамках кількісної ха�
рактеристики ряду Маклорена для е  (див. рис. 1). 

∞→++++++= ...
!

1...
!3

1
!2

111
n

е
. 

 
Рис. 1 — Взаємодія сигналу відклику, об’єкту інформування  

і фону передачі інформації 

Мета. При розробці комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) сформу�
люємо основу побудови КСЗІ при передачі інформативних об’ємів інформації: 

1. КСЗІ передбачає двоканальну незалежну передачу інформації засобами 
передачі інформації від постачальника інформації до замовника. Перший ка�
нал — це передача «ключа» кодування; другий канал — це передача кодовано�
го об’єму інформації (навіть відкритим доступом). 

2. Нехай інформація про стан об’єкту, що інформативно аналізується, пода�
на в прогресуючому просторі по кількості енергетичних станів, що утворює 
об’єкт на базі інформативно�енергетичних можливостей обладнання передачі�
сприйняття інформації від постачальника інформації до її замовника. Тоді при 
передачі реальних об’ємних зображень (наприклад), тобто тривимірних, про�
гресуючий простір станів об’єкту, що підлягає інформуванню з боку постачаль�
ника інформації, записується залежністю: 
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zyx
E eN = . 

де EN  — функція енергетичних станів об’єкту; 
, ,x y z  — координати інформативного об’єму об’єкту інформування. 

3. Перед передачею інформація перетворюється із отриманого прогресую�
чого простору в евклідів шляхом формування відповідного оператору перехо�
ду із прогресуючого простору в евклідів. Тобто: 

VNQxyzNQe EE
x

zy

)()( == , 
де, )( ENQ  — оператор переходу з прогресуючого інформативного простору  
в евклідів, V  — тривимірний інформативний об’єм в евклідовому просторі (деяке 
об’ємне зображення інформативного об’єму, що підлягає передачі замовнику). 

4. Сигнал V до замовника поставляється звичайними каналами передачі ін�
формації у вільному доступі. Сигнал )( ENQ  є ключем кодування і подається при 
необхідності в кодованому вигляді замовнику по конфіденційних каналах пе�
редачі інформації. Без знання ключа кодування відновлення прогресуючого 
інформативного об’єму постачальника інформації не можливе. 

5. Таким чином сигнал V може бути переданий у вигляді звичайного об’ємного 
зображення. 

Вирішення проблеми. Енергетичний простір Дірака, а також і Реаліума, бу�
дучи прогресуючим, описується формулою 

zyxeE = .                                                                   (1) 
Причому для Дірака x, y, z ≤ 1, а для Реаліума x, y, z ≥ 1. 
Стан x = y = z = 1 є станом межі Дірак – Реаліум (Д – Р). Якщо межа Д1–Р = 

Р–Д2, то Д1–Р–Д2 є взаємопов’язаний Д–Р–Д–перехід, який має свої певні 
властивості рівноваги. 

Умовою переходу Д1–Р є рівність простору Д1 і Р (ПД1,ПР) до евклідового 
простору Пе, в якому Д1 і Р існують. 

Об’єм простору Д1е: 

.1,,0,
1

≤≤= zyxeV
zyx

ПD                                                      (2) 
Об’єм простору Ре: 

.,,1, ∞≤≤= zyxeV
zyx

ПP                                                     (3) 
Об’єм простору Пе: 

.exyzVe =                                                                    (4) 
Таким чином, умовою переходу Д1 в Р є: 

exyze
zyx =  при 0 ≤ x, y, z ≤ ∞.                                                  (5) 

Як буде показано далі, ця умова виконується для цілого взаємопов’язаного 
Z з ряду значень x, y (оператор переходу ПД1, Р в Пе). Для наочності однови�
мірний простір має дві такі величини: 

exex = при х = 1, і 1,8 ≤ х ≤ 1,9.                                               (6) 
Тобто, 

,)(
ex
exf

x

=
                                                                (7) 

має вигляд (див. рис. 1). 
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f(x) 

1 

e 

e ex
f(x)

x  
Рис. 1 — Взаємозв’язок просторів 

Виходячи з того, що для n�вимірних просторів умова рівноваги виконуєть�
ся n+1 разів, умовою виникнення Д1–Р–Д2–переходу є умова: 
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xxxx

                                                     (8) 

Якщо умова (8) не виконується при наявності інших Ді, то Д1–Р–Ді–
перехід може виникнути для деяких інших Ді за умови виконання (8) для кож�
ного з них конкретно. У цьому випадку Д1–Р–Д2–перехід може і не виникати. 

Наступним зауваженням є те, що пара Д1–Р може утворювати з іншими 
повні Д–Р–Д–переходи одночасно, декілька Д–Р–Д–переходів на різних сту�
пенях (значеннях x, y, z) свого розвитку. 

Таким чином, реальний замкнений процес це: 
– прямування Д–Р–Д–переходів до рівноваги; 
– порушення рівноваги через зміни умов середовища (x, y, z); 
– прямування до наступного Д–Р–Д–переходу. 
Тобто умова існування замкненої системи — це наявність пов’язаних між со�

бою Д–Р–Д–переходів. Враховуючи одночасні енергетичні вивільнення і по�
глинання, рознесені в просторі, рівновага Д–Р–Д–переходу є нестійкою, і кож�
ний Д–Р–Д–перехід — це конкретне енергетичне перегрупування простору із 
зміною конкретних балансів енергій для конкретних Дірак – Реаліумів – Ді�
раків при повній незалежності від інших Дірак – Реаліумів – Діраків. Перехід 
Д–Р–Д є тимчасова енергетична взаємодія трьох просторів, що одночасно 
існують в одному або деяких евклідових. 

Якщо Д, Р та Д мають різну евклідову розмірність (тобто, існують в різних 
евклідових просторах), то для умови (8) виникнення Д–Р–Д–переходу дода�
ється умова рівності метрик евклідових просторів: 

21 ДРД еПеПеП ==
,                                                   (9) 

тобто, 
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Судячи із (10) та (8) неважко довести, що умова (10) — це умова (8), але для 
евклідового простору, спільного для трьох незалежних евклідових просторів (9), 
тільки більш високого порядку (в цьому випадку, порядок спільного евклідо�
вого простору ПеΣ на одиницю більший). Очевидно, якщо порядок евклідових 
просторів в (9) дорівнює трьом, то ПеΣ — чотирьом, що для реальної уяви складно. 
У таких випадках оперують ПеΣ третього порядку, але як тимчасового (тобто — 
виник і зник) з функцією свого опису. 

Реалізація результатів дослідження. Проектування системи захисту інформа�
ції на етапі її технічної реалізації на даному етапі пов’язано з вирішенням на�
ступної проблеми: 

– необхідність формування на основі класичних методів апроксимації і лі�
неарізації інформативного зображення базового об’єкту контролю; 

– формування і аналіз порогових вхідних сигналів управління, що визна�
чають кількість каналів вводу інформативного комплексного сигналу; 

– визначення комплексних факторів, що вносять спотворюючу дію на інфор�
мативне зображення базового об’єкту контролю; 

– забезпечення захисту інформації об’єкту, що контролюється, від спотворень; 
– кодований захист і кодовані перетворення інформації контролю для по�

дальшої обробки і передачі споживачу. 
В якості шляху вирішення поставленої проблеми проектування конкретної 

системи захисту інформації, що надходить від конкретного об’єкту контролю, 
на етапі технічної реалізації запропоновано попереднє виконання ряду теоре�
тико�технічних заходів: 

1. розробка і аналіз комплексу кодів параметру, що формує стійке зображення 
базового об’єкту контролю на моніторі ЕОМ; 

2. забезпечення режиму збереження отриманого кодованого зображення (ін�
формації) шляхом створення ключа кодування на базі програмної реалізації 
системи кодуючих імпульсів, використовуючи прогресивні методи кодування; 

3. створення програмного комплексу кодування ключа в режимі кодування 
входу в базу даних об’єкту обробки необхідної інформації; 

4. забезпечення автоматизації доступу до каналів отримання, обробки і по�
дальшого відправлення інформації; 

5. пропонується розробка «ідеї абсолютного шифру» — забезпечення нуля на 
вході при обробці отриманої інформації; 

6. створення комплексу нормованих «входів» для обробки персональної ін�
формації; 

Крім цього рекомендується ряд заходів організаційного характеру, зокрема: роз�
робка рекомендацій забезпечення гарантій користувачів кодованої інформації; по�
дальша стандартизація засобів ЕОМ персонального користування; врегулюван�
ня питань кошторису виробництва і утримання персональних кодуючих засобів; 
врегулювання питань контролю якості персональних засобів кодування тощо. 

Висновок. Таким чином для розробки ефективної конкретної системи за�
хисту інформації, що надходить, оброблюється, зберігається в окремій ЕОМ та 
передається іншим користувачам, пропонується шлях персонального програм�
ного кодування інформації на базі персонального засобу кодування. 
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Проектирование системы защиты информации на стадии ее технической ре"
ализации на данном этапе связано с решением следующей проблемы: 

– необходимость формирования на основе классических методов аппроксима"
ции и линеаризации информативного изображения базового объекта контроля; 

– формирование и анализ пороговых входных сигналов управления, которые 
определяют количество каналов ввода информативного комплексного сигнала; 

– определение комплексных факторов, вносящих обезображивающее действие 
на информативное изображение базового объекта контроля; 

– обеспечение защиты информации контролируемого объекта от искажений; 
– кодированную защиту и кодированные преобразования информации контро"

ля для дальнейшей обработки и передачи потребителю. 
 
Ключевые слова: системы защиты информации, методы аппроксимации и ли"

неаризации; объект контроля; кодированная защита. 
 
Designing information security system at the stage of technical implementation at this 

stage is due to address the following issues: 
– the need for a method based on the classical approximation and linearize informa"

tive image base control object; 
– formation and analysis of threshold input control signals that determine the number 

of input channels informative integrated signal; 
– determination of the complex factors that contribute distorting effect on the infor"

mative image base control object; 
– information security facility, controlled from distortion; 
– protection"coded and coded information transformation control for further process"

ing and transmission of the consumer. 
 
Keywords: information security systems, methods of approximation and linearize, ob"

ject control, coded protection. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ВИТОКУ 
НАДЛИШКОВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ЧЕРЕЗ ДИФУЗОР 

 
На основі аналізу стану процесу витоку надлишкового середовища із обмеже"

ного об’єму через дифузор рекомендовано методику розрахунку дифузора оптима"
льного обтікання потоком. Запропоновано конструктивне рішення регулювання 
процесу витоку надлишкового середовища формою та розмірами дифузору. Розроб"
лено реактивний двигун з універсальним регулятором"подовжувачем тяги на базі 
комбінованого дифузора"напівсопла. 

 
Ключові слова: метод регулювання; дифузор; дифузор оптимального обтікан"

ня потоком; реактивний двигун. 
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Вступ. Термодинаміка сопел передбачає існування трьох конструктивно не�
обхідних технічних об’єктів: об’єму енергетично активної надлишковості внут�
рішнього середовища; дифузору витоку енергетично активної надлишковості 
внутрішнього середовища у зовнішнє середовище; зовнішнє середовище, за енер�
гетичним станом нижче ніж стан об’єму енергетично активної надлишковості 
внутрішнього середовища [1]. 

Дифузор (в гідроаеродинаміці) – частина каналу (труби), в якій відбуваються 
уповільнення (розширення) потоку. При цьому перепад статичних тисків на 
дифузорі може бути менше, ніж на ділянці прямої труби вихідного перерізу, 
тобто його коефіцієнт місцевого опору буває негативний, а проте при зрос�
танні довжини при постійному куті розкриття і при збільшенні кута розкриття 
дифузора може статися відрив потоку від стінок (поблизу них утворюються 
вихори), при цьому коефіцієнт опору дифузора дуже сильно зростає [2]. 

Реактивний двигун – двигун�рушій, що створює тягу (реактивну) внаслідок 
швидкого витікання робочого тіла із сопла, найчастіше робочим тілом є гарячі 
гази, що утворюються внаслідок спалювання палива у камерах згоряння. Бува�
ють турбореактивні, пульсуючі (безкомпресорні), прямоточні (ефективно пра�
цюють тільки при надзвукових швидкостях) та ракетні двигуни [3]. 

Вихідні передумови. Дослідження процесу витоку енергетично активної 
надлишковості базується на класичній гідродинаміці і враховує визначення 
умов оптимальної побудови форми дифузора [1, 2]. Але ця теорія будується  
в основному на аналізі рівняння Бернулі і не враховує інших складових динаміч�
ного рівняння зменшення надлишкової маси в замкненому об’ємі. У статті 
диференціювання виразу зміни надлишкової маси в часі виведені рівняння 
чотирьох можливих станів поведінки потоку матеріальної надлишковості із 
замкненого об’єму в зовнішнє середовище. Класична гідродинаміка дає мож�
ливість розробки різних типів реактивних двигунів великої потужності [3]. 
Конструкції таких двигунів розроблені на базі технічних розрахунків, наприк�
лад [4, 5]. Кінцевою метою статті є розробка рушія мінімальних розмірів для 
створення нового типу двигуна. 

Метою статті є дослідження умов витоку енергетично активної надлишко�
вості внутрішнього середовища через дифузор у зовнішнє середовище, за енер�
гетичним станом нижче ніж стан об’єму енергетично активної надлишковості 
внутрішнього середовища, з метою створення дифузора оптимального обтікання 
потоком та розробки реактивного двигуна з універсальним регулятором�подов�
жувачем тяги на базі комбінованого дифузора�напівсопла. 

Вирішення поставленої задачі. Маса М надлишкового середовища знахо�
диться в замкненому об’ємі 2 під тиском Р0+Р зі щільністю ρ  і займає об’єм 
V. У результаті витоку через дифузор зі змінною площею поперечного розрізу 
s створюється направлений рух середовища із об’єму 2 в зовнішнє середовище 
1 зі швидкістю ν (рис. 1). 

 
Рис. 1 — Стан надлишковості середовища в процесі витоку через дифузор 

1 – зовнішнє середовище; 2 – замкнений об’єм надлишковості середовища;  
3 – дифузор 
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При цьому, враховуючи зазначені умови процесу, для надлишкового сере�
довища рівняння нерозривності має вигляд: 

2M svtρ= ,                                                               (1) 
де t — час витоку середовища через дифузор 3; 
M2 — маса середовища в об’ємі 2 [1]. 

В загальному випадку M2, ρ, s, ν є функціями від часу t. Тобто, 

2 2 ( ); ( ); ( ); ( ).M M t t s s t v v tρ ρ= = = =  
Зміна маси M2 надлишкового середовища в об’ємі 2 з часом є диференціал 

2dM  по dt  залежності (1). Тобто, 

2 .dM d ds dv dtsvt vt st sv
dt dt dt dt dt

ρ ρ ρ ρ= + + +
                                      (2) 

Три перші члени в (2) в правій частині є складові процесу витоку, які можна 
регулювати протягом певного часу t. Остання складова правої частини (2) і є, 
власне, рівняння нерозривності потоку [4]. Проведемо аналіз умов можливого 
регулювання процесу витоку надлишкового середовища через дифузор 3. 

2dM d svt
dt dt

ρ ρ
=

                                                          (3) 
є характеристика процесу витоку через дифузор з постійними s, ν і t (див. рис. 2). 

2dM
dt

ρ

 
Рис. 2 — Умови витоку для залежності (3) 

де, 
lt
v

=  (l — довжина робочої частини дифузора «трубка�капіляр»). 

2
sdM ds vt

dt dt
ρ=

                                                         (4) 
є характеристика процесу витоку через дифузор з постійними ρ, ν і t (див. рис. 3). 

2
sdM

dt

 
Рис. 3 — Умови витоку надлишкового середовища через дифузор для залежності (4) 
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2
vdM dv st

dt dt
ρ=

                                                            (5) 
є характеристика процесу витоку через дифузор з постійними ρ, s і t (див. рис. 4). 

2
vdM

dt

 
Рис. 4 — Умови витоку надлишкового середовища через дифузор для залежності (5) 

Залежність 

2
tdM dt sv

dt dt
ρ=

                                                        (6) 
є умовою нерозривності потоку у звичайному нескінченному трубопроводі, 
коли зміна маси є постійною протягом всього процесу витоку (див. рис. 5). 

ρ v

s

2MΔ

 
Рис. 5 — Умови витоку надлишкового середовища через дифузор для залежності (6) 

Умовою оптимізації процесу витоку надлишкового середовища із об’єму 2 
є об’єднання 4�х варіантів витоку з метою побудови дифузору оптимального 
обтікання потоком надлишкового середовища. У загальному випадку дифузор 
оптимального обтікання потоком має вигляд (див. рис. 6). 

 
Рис. 6 — Умови оптимального витоку через дифузор  

оптимального обтікання потоком середовища 

Якщо створити умови 
2

2 0 0( ) ,dMM t M M M
dt

= + Δ = +
                                                (7) 

тобто, постійно в об’єм 2 вводити додаткову постійну масу середовища MΔ  

або прогнозовану 
2dM

dt , то процес витоку можна, в першому випадку, стабілі�
зувати, в другому випадку – контролювати. 
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На основі приведеного можна побудувати наступний ланцюг пристроїв оп�
тимізації процесу витоку надлишкового середовища через відповідний дифу�
зор [4, 5]. 

 
Рис. 7 — Регулювання оптимального поперечного розрізу дифузора (пневморегулятор) 

Тут ( )opts f P= Δ , де 2 0P P PΔ = − . 

P2

P0

1 5 3

4 2
 

Рис. 8 — Аналог механічного регулювання форми дифузора 
1 – камера; 2 – дифузор; 3 – сильфон;  

4 – рухомий шток; 5 – передаточний механізм 

1
2

P2

P0

Pа

P1

...

 
Рис. 9 — Багатоступеневий дифузор 

1 – камера; 2 – система дифузорів 

 
Рис. 10 — Регулятор тяги 

1 – камера; 2 – дифузор; 3 – мембрана (сильфон);  
4 – регулюючий профільний шток 
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Регулюється стійка тяга на більшому проміжку часу з ефектом загладжу�
вання сили початкового вибуху паливної суміші в камері 1. 

 
Рис. 11 — Реактивний двигун з універсальним регулятором=подовжувачем тяги 

1 – камера; 2 – система напівсопел; 3 – мембрани 

Для створення регульованого (розрахункового) потоку газів через сопло�
дифузор при разовому вибуху паливної суміші. При постійній подачі палива  
в камеру 1 і стабільного горіння тяга регулюється подачею палива на рівні оп�
тимуму (див. рис. 12) [3]. 

 
Рис. 12 — Графік залежності тяги Т від кількості поданого в камеру 1 палива nN  

optT  — оптимальна тяга; H
пN  та B

пN  — оптимальні витрати палива; 
H
пN  — найменша оптимальна кількість палива;  
B
пN  — найбільша оптимальна кількість палива. 

Висновки. На основі аналізу стану процесу витоку надлишкового середо�
вища із обмеженого об’єму через дифузор рекомендовано методику розрахун�
ку дифузора оптимального обтікання потоком. Запропоновано конструктивне 
рішення регулювання процесу витоку надлишкового середовища формою та 
розмірами дифузору. Розроблено реактивний двигун з універсальним регуля�
тором�подовжувачем тяги на базі комбінованого дифузора�напівсопла. 

 
На основе анализа состояния процесса истечения избыточной среды с ограни"

ченного объема через диффузор рекомендуется методика расчета диффузора оп"
тимального обтекания потоком. Предложено конструктивное решение регули"
рования процесса истечения избыточной среды формой и размерами диффузора. 
Разработан реактивный двигатель с универсальным регулятором"удлинителем 
тяги на базе комбинированного диффузора"полусопла. 

 
Ключевые слова: метод регулирования; диффузор; диффузор оптимального 

обтекания потоком; реактивный двигатель. 
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Based on the analysis of the process of excessive leakage protection with limited vol"
ume through diffuser recommended methodology for calculating the optimal flow diffuser 
flow. A constructive solution to regulating excessive leakage environment shape and size 
of the diffuser. A jet with a universal regulator of extension traction on a combined dif"
fuser nozzle. 

 
Key words: method of regulation, diffuser, diffuser optimum flow stream; jet. 
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РОЗДІЛ V 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ДІАГНОСТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ СЕРВІСНОГО  
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ 

УДК 539.219.3;53.096:669.25’1’24’295:669.112.227.346.2 
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кандидат фізико�математичних наук, доцент; 
Л. Д. Демченко, 

кандидат технічних наук, доцент; 
Я. А. Тітенко, 

студент 
 

ВПЛИВ РЕЖИМІВ СТАРІННЯ  
НА ІНДУКУВАННЯ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ  

В СПЛАВІ Cu�Al�Mn 
 
У роботі розглянуто вплив режимів старіння високотемпературної фази сплаву 

Cu�Al�Mn на подальше мартенситне перетворення. Вивчали морфологію проті�
кання мартенситного перетворення сплаву в результаті старіння із застосуван�
ням відпалу в постійному магнітному полі з різною орієнтацією зразку відносно 
поля та без поля для безпосереднього керування процесом індукування мартенситу 
охолодження. Проводилися дослідження температурних залежностей електроо�
пору, магнітної сприйнятливості, а також температурних та польових залеж�
ностей намагніченості. Відмічена тенденція орієнтованого росту частинок фази 
виділення за напрямком прикладеного поля та збільшення об’ємної долі цих час�
тинок при термомагнітній обробці матеріалу, що сприяє зворотності індукова�
ного мартенситного перетворення. 

 
Ключові слова: мартенситне перетворення, феромагнітні частинки, гістере�

зис, старіння, деформація форми, пружна енергія. 
 
Вступ. Фазові перетворення мартенситного типу притаманні широкому класу 

матеріалів та сплавів, для яких характерні структурні ознаки, що визначають 
особливості їх утворення і фізичні властивості. Пріоритетність в дослідженнях 
нових матеріалів належить сплавам, в яких структурно%фазові перетворення 
мартенситного типу реалізуються в феромагнітній матриці. Серед них варто 
відокремити сплави Гейслера, інтерметалічні сполуки Со%Ni%Аl, Со%Ni%Ga 
      ________________________________ 
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і сплави на основі Fe. Не менш привабливим є механізм протікання мартенсит%
ного перетворення (МП), який реалізується при розпаді твердих розчинів з ви%
діленням феромагнітних частинок в неферомагнітній матриці. Така поведінка 
характерна для сплавів Сu%Со, Сu%Ni%Fe, Сu%Ni%Со, Ni%Mn. У потрійній системі 
сплавів Гейслера Сu%Mn%Al можлива реалізація МП, коли в твердих розчинах 
утворюються концентраційні неоднорідності. Роль таких неоднорідностей вико%
нують когерентні наночастинки, які виділяються при розпаді високотемпера%
турної β1%фази сплаву Cu%Al%Mn, які когерентно пов’язані з матрицею і при 
цьому не зазнають спонтанного МП при охолодженні. Високотемпературна 
β1%фаза подвійних і потрійних мідно%алюмінієвих сплавів, має впорядковану 
по типу DO3 ОЦК структуру [1]. Мартенситні фази, які реалізуються в сплавах 
різного складу, являють собою щільнопаковані структури, які відрізняються 
порядком укладки щільнопакованих площин: β1'(3R) або γ'(2H) [2]. Мартен%
ситні кристали успадковують з аустеніту когерентні частинки, кристалічна 
ґратка яких змінюється за рахунок пружної деформації, яка обумовлена змі%
ною умов спряження ґраток частинок та матриці при МП. Варіюючи режими 
старіння високотемпературної фази можна суттєво впливати на процеси роз%
паду [3], приводячи до суттєвої зміни характеристичних температур і гістере%
зису МП в сплавах Cu%Mn%Al. При дотриманні ряду умов в процесі старіння 
можна добитися ситуації, яка приводить до підвищення температури початку 
МП Ms і зменшенню температурного гістерезису ΔТ МП. Перша умова по%
в’язана із збідненням β1– матриці марганцем, друга із зменшенням деформа%
ції форми перетворюваної області, в результаті зменшення пружної енергії Ee  
на границі розділу фаз. У роботі [4] встановлена кореляція між часом відпалу 
(збільшенням об’ємної долі частинок, що виділяються) при температурі 200° С 
та величиною температурного гістерезису МП, яка має немонотонний харак%
тер. Останні дослідження показали, що сплави Cu%Mn%Al з високим вмістом Mn 
мають прийнятні механічні властивості, що відкриває можливість їх практич%
ного застосування в медицині [5, 6]. Для розвитку уявлень про природу і хара%
ктер протікання МП представляє великий інтерес у вивченні морфології про%
тікання МП сплаву Cu%Al%Mn в результаті старіння високотемпературної фази  
з використанням відпалу в постійному магнітному полі з різною орієнтацією 
зразка по відношенню до поля, що буде зроблено вперше, а також безпосеред%
нім керуванням самого процесу індукування МП. Для дослідження з метою 
вибору оптимального режиму термічної або термомагнітної обробки обрано 
сплав постійного хімічного складу, який має найменшу величину температур%
ного гістерезису МП. 

Метою роботи є встановлення характеру зміни особливостей протікання 
мартенситного перетворення під впливом температурного поля залежно від ви%
бору режимів старіння, як в магнітному постійному полі різної орієнтації, так 
і без нього. 

Результати експерименту та їх обговорення. 
Приготування та обробка сплавів. Сплав Cu%4,8Mn%13,1Al (ваг. %) було 

виплавлено в індукційній печі в атмосфері аргону. Після гомогенізуючого від%
палу при 1123 K в продовж 10 годин зразки загартовували у воді, після чого 
відпалювали при постійній температурі 498 К 3 години. Постійне магнітне поле 
напруженістю 1,5 кE створювалося шляхом підбору феромагнітних пластин, 
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які були рознесені на відстань потрібну для розміщення в його зазорі електро%
нагрівача із зразком. Розміщення зразків по відношенню до напрямку магніт%
ного поля та без нього представлено на рис. 1. 

а) 

 

б) 

S
4

 

в) 

 
Рис. 1 — Схема розміщення зразків при відпалі:  

а) без поля; б) в магнітному полі 1,5 кЕ паралельно головній вісі зразка;  
в) в магнітному полі 1,5 кЕ перпендикулярно головній вісі зразка  

(1 — електронагрівач, 2 — досліджуваний зразок, 3 — термопара, 4 — магнітне поле) 

Для взаємовиключення впливу магнітного поля електронагрівача на зра%
зок, витки проводу з ніхрому навивали біфілярно. Зразки мали робочу довжи%
ну 20 мм з поперечним перерізом 2×2 мм. Характеристичні температури і гіс%
терезис МП визначались за кривими температурної залежності електроопору  
і магнітної сприйнятливості. Предметом вивчення також були температурні та 
польові залежності намагніченості. Характер зміни електроопору має типовий 
вид, який притаманний металічним сплавам (рис. 2). 
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Рис. 2 — Температурні залежності низькопольової магнітної сприйнятливості сплаву 

Cu�Al�Mn при різних режимах старіння:  
закалка від 850° C+ відпал 500° C 3год.+ а) без поля;  

б) в перпендикулярному магнітному полі;  
в) в паралельному магнітному полі (стрілками позначено нагрів – охолодження) 

При температурі Ms відбувається зростання електроопору, яке пов’язане з 
заміщенням частини об’єму зразка фазою, яка має більш дефектну структуру, 
що власне і визначає зростання електроопору зразка. Нагрівання зразка після 
МП має обернений характер з зворотною послідовністю запису. Магнітні ха%
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рактеристики цього сплаву визначаються взаємодією наночастинок фази ви%
ділення. При цьому частинки, попадаючи в межі мартенситних кристалів, 
піддаються дії значних когерентних напружень, що призводить до виникнен%
ня магнітної анізотропії, а самі напруження обумовлені невідповідністю крис%
талічних ґраток мартенситу і частинок. Ця невідповідність скачкоподібно зрос%
тає, коли кубічна ґратка аустенітної матриці перетворюється в орторомбічну 
ґратку мартенситу, а запис магнітної сприйнятливості обумовлено тільки від%
повідною зміною магнітної анізотропії частинок. У випадку сплаву Cu%Mn%Al 
має місце підвищення Ms — температури початку прямого β1↔γ′ перетворен%
ня для відпалу в магнітному полі, а також зменшення гістерезису МП ΔT 
(ΔT=Af−Ms — гістерезис МП, де Af — температура кінця зворотного переходу, 
Мs — температура початку прямого перетворення). Підвищення Ms в даному 
випадку пояснюється збідненням β1 — матриці марганцем. Менший сигнал 
амплітуди скачка переходу χ/χмах для зразків з термомагнітною обробкою 
пов’язано з переважною орієнтацією частинок, що виділяються, в напрямку 
прикладеного зовнішнього магнітного поля (рис. 3). У випадку обробки без 
магнітного поля концентраційні неоднорідності розподіляються в зразку пе%
реважно нерівномірно, на відміну від термомагнітної обробки, яка впорядко%
вує зародкоутворення частинок фази Cu2MnAl. 
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Рис. 3 — Температурні залежності електроопору сплаву Cu�Al�Mn при різних режи�

мах старіння: а) без поля; б) в паралельному магнітному полі;  
в) в перпендикулярному магнітному полі 

Феноменологічна теорія дифузійного розпаду [7] представляє вираз зміни 
вільної енергії системи у вигляді наявності трьох складників, які визначаються 
зміною об’ємної, поверхневої та пружної енергій: ΔG = ΔGv + ΔGs + ΔGg. При 
прикладанні магнітного поля в процесі старіння сплава фаза, що утворюється, 
може набувати суперпарамагнітних властивостей, що є характерною особли%
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вістю цією системі [8]. У такому випадку у вираз для вільної енергії системи 
входить і складова, яка відповідає за магнітну взаємодію намагніченості фази 
з магнітним полем, що призводить до корегування рівняння ΔG = ΔGv + ΔGs + 
ΔGg + ΔGm. Радіус критичного зародку нової фази, який може бути винайде%
ний за допомогою стандартної процедури мінімізації вільної енергії по радіусу 
фази має наступний вигляд [9]: 

Rk = γs/(IB + gv – еv), 
де γs — поверхнева енергія системи, gv — питома зміна термодинамічного по%
тенціалу фази виділення відносно матриці, еv — питома пружна енергія, I — 
намагніченість нової фази, B — індукція магнітного поля, а енергія утворення 
критичного зародку нової фази, в свою чергу, приводить до наступного виразу: 

ΔGk = 16π γs
3/3(IB + gv – еv). 

Варто відмітити, що в даному випадку прикладання зовнішнього магнітного 
поля призводить до зменшення розміру критичного зародку та енергії його утво%
рення. При фіксованій температурі старіння вплив магнітного поля стимулює 
утворення нових зародків, що добре погоджується з поведінкою намагнічено%
сті (рис. 4–5), яка, в свою чергу, напряму залежить від кількості феромагніт%
них частинок, які виділяються. Згідно з розподілом Больцмана намагніченість 
ансамблю невзаємодіючих частинок виражається співвідношенням [10]: 

I = nmL(mH/kT), 
де — L функція Ланжевена; 

L(mH/kT) = cthmH/kT – kT/mH, 
де m — магнітний момент, n — кількість частинок, k — константа Больцмана. 
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Рис. 4 — Польові залежності намагніченості при різних режимах старіння: 

1) без поля; 2) в перпендикулярному магнітному полі; 3) в паралельному магнітному полі; 
а) в мартенситному стані (–40° С) та б) в аустенітному стані (+40° С);  

σ  — намагніченість насичення 
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Рис. 5 — Температурні залежності намагніченості при різних режимах старіння:  

1 — без поля; 2 — в перпендикулярному магнітному полі; 
3 — в паралельному магнітному полі 

До того ж, як випливає з рис. 3–4, кількість частинок, що виділяються, су%
дячи з залежностей намагніченості, найбільша у випадку відпалу в паралель%
ному магнітному полі. У свою чергу, збільшення числа частинок, що виділя%
ються, стимулює зростання температури початку прямого МП і зменшення 
гістерезису МП. Зменшення температурного гістерезису ΔТ МП в нашому 
випадку находить підтвердження у виразі з роботи [4]: 

ΔТ/Т0 = Еm(1–α)/L, 
де Т0 — температура рівноваги між аустенітною та мартенситною фазами, L — 
теплота МП, α — коефіцієнт, що визначає ступінь релаксації когерентних на%
пружень, який залежить від міцнісних характеристик матеріалу. 

Зменшенню температурного гістерезису МП сприяє збільшення об’ємної 
долі частинок фази виділення, яка призводить до зменшення деформації пе%
ретворення, і як результат, до зменшення пружної енергії Ee [11]. 

Висновки. У роботі зроблена спроба керування процесом фазоутворення 
при старінні високотемпературної фази з додатковим прикладанням постій%
ного магнітного поля напруженістю 1,5 кE на оптимізацію параметрів проті%
кання мартенситного перетворення в сплаві Cu%Al%Mn. За допомогою фено%
менологічної теорії дифузійного розпаду і отриманих експериментальних 
результатів вдалося пояснити поведінку та з’ясувати причини утворення інду%
кованого мартенситного перетворення в сплаві. Можна з великою долею віро%
гідності вважати, що дія магнітного поля подібна каталізатору кількісного утво%
рення феромагнітних частинок при розпаді твердого розчину. З другого боку 
термомагнітна обробка допомагає створювати ефективні центри зародкоутво%
рення наночастинок в цьому сплаві при старінні високотемпературної фази. 
При відпалі в магнітному полі створюються умови, які сприяють збільшенню 
кількості утворенних феромагнітних частинок в неферомагнітній матриці, але 
це призводить до зменшення розміру частинок. Про цей факт свідчать резуль%
тати вимірювання магнітних властивостей матеріалу зразка, а саме польових 
залежностей намагніченості і низькопольової магнітної сприйнятливості. Для 
подальшого розуміння процесів розпаду на протікання мартенситного пере%
творення буде продовжена робота у напрямі дослідження мікроструктурних 
особливостей фазоутворення. 
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В работе рассмотрено влияние режимов старения высокотемпературной фазы 
сплава Cu�Al�Mn на последующее мартенситное превращение. Изучали морфоло�
гию протекания мартенситного превращения сплава в результате старения с при�
менением отжига в постоянном магнитном поле с разной ориентацией образца к 
полю и без поля для непосредственного управления процессом индуцирования мар�
тенсита охлаждения. Проводились исследования температурных зависимостей 
электросопротивления, магнитной восприимчивости, а также температурных 
и полевых зависимостей намагниченности. Отмечена тенденция ориентирован�
ного роста частиц фазы выделения по направлению прикладываемого поля и уве�
личения объемной доли этих частиц при термомагнитной обработке материала, 
что способствует обратимости индуцированного мартенситного превращения. 

 
Ключевые слова: мартенситное превращение, ферромагнитные частицы, ги�

стерезис, старение, деформация формы, упругая энергия. 
 
The paper considers the influence of aging regimes of high�temperature phase on sub�

sequent martensitic transformation in Cu�Al�Mn alloy. The morphology of martensitic 
transformation behavior as a result of alloy aging under an annealing in a constant mag�
netic field with different sample orientation relatively to the field and without the field 
was studied for directly control of the martensite inducing process at cooling . The tem�
perature dependences of electrical resistance, magnetic susceptibility, and the tempera�
ture and field dependences of magnetization. The tendency of oriented growth of the pre�
cipitation phase particles in a direction of applied field and the increase of volume 
fraction of these particles under thermal magnetic material processing which favors a re�
versibility of induced martensitic transformation. 

 
Key words: martensitic transformation, ферромагнитные particles, hysteresis, ag�

ing, deformation of shapes, elastic energy. 
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АНАЛІЗ ТЕХНІКИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ АВТОМОБІЛЕМ 

 
У статті наведено результати аналізу техніки управління автомобілем. За�

пропоновано класифікаційне узагальнення видів, способів, методів та фаз маніпу�
лювання рульовим колесом автомобіля у різних умовах руху. 

 
Ключові слова: автомобіль, техніка кермування, маніпулювання рулевим колесом. 
 
Управління сучасним автомобілем є досить складним процесом взаємодії во%

дія, автомобіля, дороги та середовища (так звана система ВАДС) [1, 18]. Якість 
підготовки до застосування за призначенням всіх перелічених складових сут%
тєво впливає на кінцеву мету управління — рух автомобіля. 

У сучасних умовах, коли автономні автомобілі ще тільки розробляються і ін%
коли представляються як концепти, головним в системі ВАДС залишається во%
дій. Основними складовими професійної підготовки водіїв є [2, 4]: 

– майстерність керування автомобілем; 
– знання та практичні навички застосування правил дорожнього руху; 
– знання конструкції і будови автомобіля, періодичності та обсягів прове%

дення технічного обслуговування і ремонту. 
Визначальними з точки зору безпеки безпосередньо руху автомобіля є перші 

дві складові, але базовою є саме перша. 
Майстерність керування автомобілем в загальному вигляді можна предста%

вити як суму трьох груп навичок: 
– базових навичок керування автомобілем (посадка за кермом, пуск двигу%

на, початок руху, вмикання передач, гальмування тощо); 
– навичок орієнтації в дорожньому русі (вміння спостерігати за дорожньою 

ситуацією, вибір швидкості і траєкторії руху, взаємодії з іншими учасниками руху); 
– навичок керування автомобілем в складних умовах (навички водіння в 

складних дорожніх та погодних умовах, у разі раптової поломки, а також в екс%
тремальних умовах). 

Загалом техніка управління автомобілем складається з комплексного впливу 
водія на всі органи керування автомобілем з метою забезпечення його руху  
в заданому напрямку із заданою швидкістю [3, 5]. Але визначальним при 
управлінні автомобілем є маніпулювання рульовим колесом, або руління. 

Відомі різні описи та кваліфікаційні підходи до техніки маніпулювання ру%
льовим колесом, проте вони мають ряд недоліків. По%перше, відомості в них 
носять фрагментарний характер. По%друге, не охоплюють всього різноманіття 
техніки кермування різноманітних за своїм характером дорожніх ситуаціях.  
      ______________________ 

© М. С. Вербний, С. А. Стукота 
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По%третє, відсутні відомості про достовірність спостережень, на основі яких 
виробляються рекомендації щодо керування автомобілем. Можливо, з останньої 
причини автори зупиняються в основному на питаннях, які пов’язані з раціо%
нальним положенням рук водія на кермі, але і в цьому немає спільної думки, 
спільного підходу до визначення способів руління. 

Тому метою написання статті є представлення розробленого класифіка%
ційного опису техніки та процесу кермування автомобіля. 

Розроблений та запропонований на основі аналізу різних підходів до техні%
ки управління автомобілем склад техніки кермування наведений на рис. 1. 
 Техніка кермування автомобілем 

Види 
кермування 

Способи 
кермування

Прийоми 
кермування

Фази 
кермування 

 
Рис. 1 — Склад техніки кермування автомобілем 

Складові техніки кермування автомобіля взаємодіють в процесі кермуван%
ня, структура якого наведена на рис. 2. 
 Процес кермування автомобілем 

Вибір Здійснення 

Виду Способу Прийомів Фаз 

 
Рис. 2 — Структура процесу кермування автомобілем 

Цільова спрямованість комплексу видів управління кермом передбачає: 
– здійснення маневру зі змінення траєкторії руху автомобіля — основне кер%

мування; 
– виконання дій зі стабілізації системи «автомобіль – дорога» для протидії 

обертальному моменту — компенсаторне кермування; 
– корекція траєкторії руху автомобіля з метою утримання заданого напря%

мку — коригувальне кермування. 
Перелічені види кермування, які виконуються однією або двома руками не%

зважаючи на відносно просту структуру руху дозволяють вирішувати більшість 
задач безпеки руху. 

Розглянемо докладніше призначення та зміст кожного з видів кермування 
(рис. 3). Кожний вид кермування тісно пов’язаний з іншими і має наступність. 
Основне кермування призначено для зміни траєкторії руху автомобіля і в оп%
тимальних умовах виявляє пряму залежність між кутом повороту керованих 
коліс і радіусом траєкторії руху. Керованість автомобіля при цьому виді керму%
вання пов’язана з коефіцієнтом зчеплення, швидкістю руху і експлуатаційним 
станом автомобіля: поворот керма не дає відповідного ефекту при низькому 
коефіцієнті зчеплення, високій швидкості руху, зниженні тиску в одному із 
керованих коліс тощо. 
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Різновиди 
кермування 

Види кермування 

Рис. 3 — Класифікаційні зв’язки видів кермування автомобілем 
 

Компенсаторне кермування призначене для стабілізації автомобіля при зане%
сенні, знесенні, блокуванні коліс при гальмуванні і пробуксовці при розгоні. Ком%
пенсаторне кермування частіше за все спрямоване у бік занесення автомобіля. 
Розрізняють синхронне, випереджувальне та запізнювальне компенсаторне кер%
мування залежно від часових характеристик його виконання. Компенсацію, яку 
виконують водночас з початком занесення, називають синхронною, з відста%
ванням в часі — запізнювальною, а з випередженням — випереджувальною. 

Коригувальне кермування, частіше всього незначне за амплітудою, викорис%
товується для утримання автомобіля на заданій траєкторії руху та пов’язане  
з протидією ефекту рискання, який виникає через люфті рульового механізму, 
вплив навколишнього середовища, особливості умов руху Воно забезпечується 
врівноважувальним коригуванням. Пошукове коригувальне керування пов’язане 
з нейтралізацією вільного ходу рульового механізму і контролем за положен%
ням керованих коліс. У недосвідчених водіїв часто спостерігається гіперкори%
гування — надмірне виправлення траєкторії руху автомобіля. 

Залежно від факторів, які забезпечують необхідний ефект управління автомо%
білем, а також від характеру дій водія розрізняють різновиди основного керму%
вання: швидкісне, силове і швидкісно%силове. Швидкісне кермування забезпе%
чує необхідне маневрування при визначеному ліміті часу, силове вимагає при%
кладання значних зусиль, швидкісно%силове включає в себе обидва компоненти. 

У свою чергу, швидкісне кермування варто підрозділити на темпове, де не%
обхідна координація руху водія виявляється в дозованих часових рамках, і ру%
ління з максимальною швидкістю, яке варіюється у різних водіїв за часовими 
параметрами, але завжди пов’язане з виявленням граничних швидкісних мо%
жливостей людини. Крім того, як бачимо на рис. 3, темпове руління може бу%
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ти як основне, так і компенсаторне. Основне темпове кермування відноситься 
до рівномірних дій водія, а компенсаторне — до прискорених або уповільнених. 
Зміна темпу в основному кермування (прискорення чи уповільнення) пов’я%
зана з траєкторними особливостями руху (зміна радіуса поворотів), в компен%
саторному — з різноманітністю дій зі стабілізації або неповної компенсації при 
маневруванні (штучний доворіт при занесенні або зміна кута занесення на дузі). 

Силове кермування проявляється в формі подолального і уступального. Вони 
відрізняються тим, що у випадку подолального м’язові зусилля рук водія спря%
мовані на поворот рульового колеса, а в уступальному — на протидію обертан%
ню, яке може бути викликане реакцією керованих коліс на зовнішній вплив, 
наприклад, при контакті з перешкодою. Уступальне руління проявляється як 
супроводжувальне, при якому опір обертанню рульового колеса здійснюється 
в постійному хваті (динамічний опір), і як гальмувальне, в ковзальному хваті 
(опір обертанню подібний до дії дискової гальмівної системи). Подолальне  
і уступальне руління можуть виконуватись з дозованим або максимальним зу%
силлям. Якщо дозоване зусилля доступно водіям будь%якої кваліфікації, тому 
що не вимагає надмірних зусиль, то максимальне зусилля залежить від функ%
ціональних і морфологічних особливостей водія та показників абсолютної си%
ли. Проте реалізація дозованого зусилля при рулінні не завжди можлива, тому 
що вимагає тонкого диференціювання м’язових зусиль. 

Виконання перелічених вище видів руління здійснюється двома основними 
способами: круговим та імпульсним (рис. 4). 

 

Способи кермування 

Рис. 4 — Класифікаційні зв’язки способів кермування автомобілем  
Кругове кермування пов’язане не тільки з поворотом рульового колеса на 

360° (однокругове) і більше (циклічне), але й з двома основними особливостями: 
– безперервністю повороту рульового колеса від початку до кінця вико%

нання прийому; 
– обов’язковим застосуванням перехватів рук. 
На відміну від кругового, імпульсне кермування характеризується відносно 

короткочасним прикладанням зусилля і поворотом керма двома руками на кут 
до 180° або однією — до 360° із застосуванням попереднього захвату. Типовим 
прикладом цього способу є невелике за амплітудою коригувальне кермування. 
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Цей спосіб дає можливість здійснювати не тільки коригування траєкторії, але 
й визначені маневри при основному кермуванні і компенсацію при втраті ав%
томобілем поперечної стійкості. Імпульсне руління поділяється на однобічне  
і маятникове, при якому після переміщення руля в один бік відбувається проти%
лежне за напрямком. За характером прикладання зусиль імпульсне руління може 
бути однократним, багаторазовим, а також утримувальним, при якому рульове ко%
лесо знаходиться в нерухомому положенні при зовнішніх збурювальних впливах. 

Варіантом сполучення кругового та імпульсного кермування є комбіноване, 
в якому проявляються особливості одного і другого способів, частіше за все  
з випередженням імпульсного як початку виконання руху. 

Управління автомобілем за допомогою керма здійснюється в основному при 
послідовному виконанні ряду прийомів, класифікація та зміст яких наведено 
на рис. 5 [4, 18]. 

 

Прийоми кермування 

Рис. 5 — Класифікація прийомів кермування автомобілем  
Виконання всіх видів кермування пов’язане з визначеним положенням ки%

стей рук водія на рульовому колесі. Ці положення, як статичні (при відносно 
нерухомому положенні рульового колеса), так і в динаміці (при виконанні кер%
мування), називаються хватами. 

За положенням кисті на кермі розрізняють хвати (1): закритий (14), при якому 
кисть руки повністю охоплює обід рульового колеса з зовнішнього боку, а ве%
ликий палець розташований з внутрішнього боку; неповний (15), при якому 
утримання рульового колеса в основному забезпечується чотирма пальцями,  
а великий палець розташований вздовж кола керма зверху або охоплює його  
з зовнішнього боку; відкритий (16), при якому контроль і обертання рульово%
го колеса в момент виконання перехоплень здійснюється тильною (33) або 
долонною (34) стороною кисті при практично випростаних пальцях. 
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За величиною м’язового зусилля і за цільовою спрямованістю хвати поді%
ляються на утримувальний (17), при якому здійснюється тяга або супровідний 
динамічний опір обертанню рульового колеса; ковзкий (18), при якому опір 
обертанню нагадує, як вказувалось раніше, дію дискової гальмівної системи; сто%
порний (19), коли при зовнішніх збурювальних впливах за рахунок збільшен%
ня м’язових зусиль здійснюється утримання руля у визначеному положенні. 

Поворот керма може виконуватись двома руками (22) як із стандартного (си%
метричного) положення — основний хват (11), або зі зсуву хвату у робочому 
секторі — боковий хват (12), який буває характерним, наприклад, для здійс%
нення поворотів. Навхресний хват (37) визначає положення рук водія, яке ха%
рактерне для виконання перехоплень, причому зверху може бути як права, так 
і ліва рука. 

Поворот керма однією, двома руками може виконуватись із будь%якого по%
ложення в робочому секторі з перехопленням (25) або без нього (26). Причому 
поворот рульового колеса двома руками може здійснюватися як при дії по черзі 
(23), так і одночасно (24). 

До особливого способу техніки руління відноситься контрсув (27), за до%
помогою якого виконується маневр автомобіля в плані, який забезпечує по%
передній захлист (динамічний хлист) задньої осі з метою зриву її в занесення 
або збільшення радіуса траєкторії руху при проходженні повороту. 

Для виводу автомобіля на траєкторію прямолінійного руху служить спосіб 
рівняння (29 а), який за технікою не відрізняється від власне повороту (28)  
і довороту (29), але має протилежну спрямованість. 

Зміна положень рук при круговому або комбінованому рулінні забезпечу%
ється за допомогою прийому «перехоплення». Виконуючи перехоплення через 
тильну сторону кисті або долоні, водій при рулінні однією рукою здійснює до%
ворот рульового колеса до кута, який забезпечує необхідний маневр автомобіля. 

Перехоплення через тильну сторону кисті виконується за рахунок її обертання 
(супінація або пронація) в нижньому секторі рульового колеса. Як правило, цей 
спосіб використовується на автомобілях, які мають майже горизонтальне розмі%
щення рульового колеса, перехоплення, частіше за все, виконується через долоню. 

При кермуванні двома руками зміна положень рук здійснюється при послі%
довному (36) або навхресному (37) їх перехопленні в боковому секторі рульо%
вого колеса. 

Для збільшення амплітуди повороту рульового колеса без перехоплень мо%
же застосовуватись попереднє захоплення (31). 

Послідовність застосовування окремих способів техніки руління має фазовий 
характер. Розрізняють такі фази руління: хват, тяга, поворот, доворот, рівняння, 
контрсув, перехоплення, пауза. Усі перелічені фази мають високий ступінь 
взаємозв’язку, і послідовність їх застосування дуже варіантна. Структурно%
логічна схема взаємозв’язку фаз управління автомобілем зображена на рис. 6. 
 

Хват 

Пауза 

Тяга Поворот Доворот Рівняння 

Контрсув Перехоплення

Рис. 6 — Структурно-логічна схема взаємозв’язку фаз управління автомобілем 
 



Розділ V Удосконалення технології та діагностичного обладнання 
для сервісного обслуговування автомобілів 

 154

Тяга як фазовий компонент призначена для подолання сил і моментів, що 
діють на рульовий механізм через керовані колеса, надає початкову швидкість 
рульовому колесу, яка може потім змінюватися в широких межах. Взаємодія тех%
нічних прийомів, їх тривалість за часом, м’язові зусилля, особливості виконан%
ня залежать від виду і способу руління. Координація руху рук при кермуванні 
базується на фізіологічних механізмах, які лежать в основі рухових дій водія, 
рух може бути по черзі, одночасний і перехресний. 

Запропонований аналіз техніки кермування має досить повний опис, до%
зволяє виявити прогресивні способи управління автомобілем в тих чи інших 
режимах його експлуатації, визначити раціональні дії водія в критичних ситу%
аціях і виділити основні напрямки для удосконалення професійної підготовки 
та відбору водіїв. 

У сукупності з аналогічними оглядами техніки регулювання швидкості, а саме 
технік гальмування та прискорення, наведений аналіз техніки кермування може 
бути застосований для математичного моделювання техніки управління авто%
мобілем в різних умовах руху, насамперед, в аварійних ситуаціях. 

 
Представлены результаты анализа техники управления автомобилем. Пред�

ложено классификационное обобщение видов, способов, методов и фаз манипули�
рования рулевым колесом автомобиля в разных условиях движения. 

 
Ключевые слова: автомобиль, техника руления, манипулирование рулевым 

колесом. 
 
Results of the analysis techniques of driving. Proposed classification of generalization, 

methods, techniques and phase manipulation car steering wheel in different driving con�
ditions. 

 
Keywords: car, taxi equipment, manipulating steering wheel. 
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ  
В АВТОМОБІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Розглянуто проблеми та перспективи застосування наноструктурних конс�

трукційних та експлуатаційних матеріалів в автомобільному транспорті. Вико�
ристання наноматеріалів та нанотехнологій приведе до створення більш еконо�
мічних та потужних транспортних засобів, для яких буде характерна надійність 
та довговічність. Зазначено внесок українських вчених в розвиток нанотехноло�
гій та наноматеріалів. 

 
Ключові слова: нанотехнології, наноматеріали, нанотрубки, транспортні за�

соби, надійність, довговічність. 
 
Більшість фахівців, які працюють в автомобільній промисловості, не дуже 

чітко уявляють що таке нанотехнології та наноматеріали, хоча наноматеріали  
і нанотехнології широко втілюються в такі галузі, як електроніка та інформа%
ційні технології, енергетика, екологія, машинобудування, біологія тощо. 

Дослідження в галузі нанотехнологій проводили вчені США, Європи, Ки%
таю, Росії, України та інших країн світу. 

Мета статті — ознайомити фахівців, які працюють в автомобільній промис%
ловості, з останніми досягненнями в галузі нанотехнологій та наноматеріалів. 

Для того, щоб уникнути розбіжностей в розумінні поняття, що таке нано%
технології, в технічному комітеті ISO/TK 229 було прийнято рішення — під 
нанотехнологіями розуміється наступне: 

– знання та управління процесами, як правило, в масштабі 1 нм, але не ви%
ключає масштаб менше 100 нм, в одному або більше вимірах, коли введення  
в дію розмірного ефекту (явища) приводить до можливості нових застосувань; 

– застосування властивостей об`єктів і матеріалів у нанометровому масш%
табі, які відрізняються від властивостей вільних атомів або молекул, а також 
від об’ємних властивостей речовин, що складаються з атомів або молекул для 
створення досконаліших матеріалів, приладів, систем, що реалізують ці влас%
тивості. Поштовхом до розвитку нанотехнологій було створення скануючого 
зондового мікроскопу (СЗМ), що дає можливість побачити окремі атоми, а та%
кож впливати на них, зокрема, переміщувати на поверхні. За допомогою цього 
мікроскопу вдалось відкрити низькорозмірні вуглецеві наночастинки (фуле%
рени та вуглецеві нанотрубки). 

Фулерени — молекулярні сполуки, що належать до класу алотропних форм 
вуглецю (інші — алмаз, карбін, графіт) і, які становлять опуклі замкнені бага%
тогранники, складані з парного числа трьох координованих атомів вуглецю. 
Загальна формула фулеренів Сn (n — парне число). 

___________ 
© В. А. Косенко 
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Вуглецеві нанотрубки — протяжні циліндричні структури діаметром від од%
ного до кількох десятків нанометрів й завдовжки до кількох сантиметрів, що 
складаються з однієї або кількох згорнутих в трубку гексагональних графіто%
вих площин (графенів) і зазвичай закінчуються напівсферичною голівкою. 

Було виявлено, що частки розміром менше ніж 100 нм надають матеріалам, 
складених з цих часток, нові властивості [1] (розмірний ефект). Це призводило 
до того, що змінювались фізико%хімічні властивості матеріалів (температура топ%
лення, реакційна здатність, механічні характеристики тощо [2]. Так, наприклад, 
наночастки платини набагато ефективніше очищують автомобільні вихлопи від 
токсичних забруднень, ніж звичайні платинові каталізатори. Вуглецеві нано%
трубки мають високу електропровідність і можуть стати заміною мідним дротам. 

Створення наноструктур порядку 100 нм є складною технологічною задачею. 
Усі методи отримання систем, що містять нанорозмірні частки, можна поділити 
на дві групи: методи диспергирування і агрегації. У першому випадку необ%
хідно подрібнити крупні частки матеріалу до нанорозмірів. У другому — на%
ночастки утворюються внаслідок хімічного перетворення з’єднання із насту%
пною агрегацією молекул чи атомів продукту реакції (відновлення водного 
розчину солі паладія газоподібним воднем). 

Основою створення чи отримання багатьох конструкційних та функціональ%
них наноматеріалів є ультрадисперсні порошки. Умовно всі методи отримання 
нанопорошків можна поділити на фізичні, хімічні та різні їх комбінації [2–7]. 
До фізичних способів синтезу наночасток відносять методи, що використову%
ють плазму, катодне розпилення, електровибух, механічне диспергування тощо. 
Розмаїття цих способів відмічає особливості отримання наночасток і нанома%
теріалів: шлях укрупнення окремих атомів (підхід «знизу») чи (підхід «зверху») — 
дисперигування й агрегація. Важливо зазначити, що структура наночасток, отри%
маних різними шляхами, буде розрізнятись, а значить властивості матеріалів, 
утворених з цих часток, також будуть різними. 

Найбільше використовується спосіб отримання нанопорошків — це метод 
механічного подрібнення за допомогою шарових чи планетарних млинів, що 
широко застосовується в порошковій металургії. 

Механохімічним синтезом отримують інтерметалеві з’єднання багатьох бі%
нарних систем. 

Інший метод, що є перспективним в отриманні нанопорошків — електрич%
ний вибух провідників з наступною конденсацією продуктів вибуху в інертній 
атмосфері чи в газовому середовищі. Таким чином отримують частки Al2О3, 
розмір яких менше 3 нм. Ударно%хвильова технологія вибуху дає можливість 
отримувати ультрадисперсні порошки Al, Mg, Ti, Zr, Zn з розміром зерна 5–10 нм. 

Для синтезу об’ємних нанокомпозиційних матеріалів використовують йоно%
плазмові, електроно%променеві, лазерні потоки енергії, термонагрівачі. Осадже%
ний на підложку матеріал збирається під високим тиском і перетворюється  
в консолідований нанокомпозит. 

Хімічні методи дозволяють отримувати нанопорошки внаслідок хімічних ре%
акцій: осадження із рідкої та газоподібних фаз, термічна дисоціація, відновлення 
оксидів тощо [6, 8, 9]. Останнім часом хімічні методи комбінують з викорис%
танням високоенергетичних джерел енергії (ЗВЧ%нагрів, обробка імпульсним 
магнітним полем тощо), що запобігає агломерації порошків. Існує ще багато 
різних методів отримання нанопорошків: це хімічна конденсація із пара, коли 
хімічна реакція із вихідних компонентів в паровій фазі приводить до утворен%
ня нового з’єднання й наступної конденсації у високодисперсному стані [3]. 
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Отримані різними шляхами нанопорошки є вихідною сировиною для отри%
мання наноструктурних матеріалів заданої форми із заданими властивостями. 
У цьому випадку в нагоді стають звичайні методи порошкової металургії: це 
пресування в певних прес%формах із наступним спіканням, де використову%
ються високі температури та додатковий зовнішній вплив. Це може бути гаря%
че пресування, екструзія при високих тисках, шлікерне литво тощо. У процесі 
отримання компактних матеріалів із нанопорошків звичайними методами по%
рошкової металургії важко отримати мінімальну пористість, максимальну гус%
тину та зберегти нанокристалічну структуру. Для збереження наноструктури 
при отриманні компактних матеріалів вводять модифіковані добавки [6]. Але 
не завжди ці добавки сприяють збереженню наноструктури. У цьому випадку 
більш ефективним методом є магнітно%імпульсний метод, де ущільнення на%
нопорошків відбувається під дією імпульсних хвиль стискання за рахунок швид%
кого виділення енергії при терті в процесі упаковки [3]. Інші методи отри%
мання наноматеріалів, на які варто звернути увагу — це інтенсивне пластичне 
деформування [9, 10]. Цей спосіб дає можливість формувати наноструктуру із 
високою щільністю дислокацій (~10%12–10%14 см%2), що в основному зосереджені 
на кордонах розподілу. Таким чином отримані нано% та субмікроструктури  
в таких металах, як Al, Fe, Mg, W, Ni, Т та різних стопах. Крім перелічених 
методів отримання наноматеріалів є інші, наприклад, низькотемпературний від%
пал із попередньою деформацією, але всі вони направлені на створення мате%
ріалів з наноструктурою. 

Серед наноматеріалів особливе місце займають тонкоплівкові нанорозмір%
ні структури, що є основою для створення високодисперсних систем таких, як 
адсорбенти, каталізатори, наповнювачі композиційних матеріалів, мембранні 
системи [3], які широко використовуються в електроніці, медицині тощо. За%
вдяки цим матеріалам виникла така галузь, як наноелектроніка [12]. В ство%
ренні поверхневих наноструктур превалюють епітаксіальні методи: орієнтоване 
нарощування тонких плівок на монокристалічних підложках — це молекуляр%
но%променева епітаксія й осадження плівок із металоорганічних з’єднань [12–15]. 
Кожен з цих методів має свої особливості. Так, наприклад, метод молекулярно%
променевої епітаксії дає можливість отримувати якісні структури тільки при ви%
користанні високочистих компонентів, що випаровуються та жорсткого кон%
тролю параметрів процесу. У той час, як вирощування тонких плівок методом 
газофазної епітаксії з металоорганічних сполук, більш простий та продуктивний. 

Цікавим з точки зору створення багатошарової структури з різними кордо%
нами по складу, є метод хімічної збірки та різновиди цього методу — метод 
молекулярного нашарування та атомно%шарова епітаксія [16]. Ці методи по%
будовані на утворені поверхневих хімічних з’єднань при хемосорбції компо%
нентів із газової фази, що дає можливість сформувати плівки товщиною менше 
1 нм. Використовують цей метод для синтезу наноструктур бінарних з’єднань. 
Недоліком хімічної збірки є обмежене коло реакційноздатних речовин та не%
велика швидкість процесу. 

Різноманітність технологічних процесів дає можливість створити нанома%
теріали із різною структурою та складом. Пропонується чотири види нанома%
теріалів: за хімічним складом та розподілом структурних особливостей (одно%
фазні, багатофазні із різними поверхнями розподілу та матричні композиції) та 
три категорії форм структури (шарова, стовбчаста й рівновісна) [17]. Залежно від 
структурного і хімічного складів, наноматеріали матимуть різні властивості та 
області застосування. 
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Матеріали, що використовуються в автомобільному транспорті, можна роз%
ділити на кілька груп: 

– конструкційні матеріали (металеві та полімерні); 
– функціонального класу; 
– матеріали електроніки; 
– експлуатаційні матеріали. 
Безумовно найбільшу зацікавленість викликає створення конструкційних ма%

теріалів, що мають певне співвідношення між міцністю, пластичністю та в’яз%
кістю. Створення таких матеріалів привело б до зменшення ваги автомобіля, 
економії пального, підвищення надійності та довговічності багатьох агрегатів 
та вузлів. Цю задачу можливо вирішати завдяки наноструктурним матеріалам. 
Якщо розглядати міцність крупнокристалічних та нанокристалічних матеріа%
лів при розтягуванні, то міцність останніх значно вища. 

Для отримання в сталях і стопах нанокристлічної структури використову%
ється метод інтенсивної пластичної деформації. Так, сталь 12Х18Н10Т після 
рівноканального кутового пресування при кімнатній температурі із розміром 
зерна 100 нм має межу текучості 1340 МПа, що в 6 разів перевищує межу те%
кучості цієї сталі після термічної обробки. Міцність низьковуглецевих мало%
легованих сталей із субмікрокристалічною структурою при кімнатній темпе%
ратурі в 2–2,5 разів вища, ніж для звичайних сталей [8]. 

Дисперсійно зміцнені оксидними наночастками сталі характеризуються під%
вищеними значеннями міцності при високих температурах. Наноструктурний 
титан, отриманий інтенсивним пластичним деформуванням, має високу міц%
ність (1100 МПа) й пластичність, що наближається до значень, що має сплав 
Ті%6Аl%4V. Титанові сплави в наноструктурному стані мають міцність 1,5–2 рази 
вище по зрівнянню із крупнозернистим аналогом. 

Матеріали з наноструктурою показують високу пластичність. Так, відносне 
видовження нікелю із розміром зерна 35 нм при температурі 420° С складає 
1000%, а для сплаву Аl — 3%, Mg — 0,2%, Se при температурі 400° C відносне 
подовження становить 2280%. У алюмінієвих сплавів з нанокристалічною струк%
турою значно підвищується зносостійкість, що дуже важливо не тільки для авто%
мобілебудування, але також і для ракето% та літакобудування. 

Керамічні матеріали в наноструктурному стані також знаходять широке за%
стосування в промисловості. В основному, це нанопорошки оксидів, карбідів, 
нітридів, боридів, силіцидів та інших з’єднань. В більшості випадків компакт%
ні матеріали отримують спіканням цих нанопорошків. 

До конструкційних керамічних матеріалів відносяться карбіди та нітриди 
перехідних металів (W, Ti, V, Ta, Zr тощо). В основі багатьох конструкційних 
матеріалів лежать оксиди ZrO2, Al2O3, V2O3, TiO2 тощо. Це дозволяє створюва%
ти вироби, що мають підвищену жароміцність, зносостійкість, термостійкість 
та інші властивості. 

Усе більше в автомобільній галузі використовуються високоміцні матеріали 
на основі вуглецевих нанотрубок і наноструктур. Абразивне зношення компо%
зита на основі фулеренів Сn (n = 60–90), що має твердість 40 МПа і високу 
пружність, в 10 разів вищі, ніж сталі ШХ15, а коефіціент тертя (–0,1) відповідає 
рівню алмазоподібних покриттів [18]. Цей композит має твердість НRС 62–65, 
межу міцності при стисканні — 2500 МПа. 



Вісник Університету «Україна», № 1 (16) 
 

 159

Вуглецеві нанорозмірні трубки, що отримані конденсацією вуглицевометале%
вого пару методом каталітичного піролізу композицій із СО, СН4, С2Н4, С2Н2 [19], 
мають межу міцності на розрив 45 Гпа для одношарової вуглицеворозмірної 
трубки, в той час, як сталеві сплави руйнуються при 2 Гпа [1]. Модуль Юнга в 
6–8 разів більший, ніж у сталі. Вуглецеві нанорозмірні трубки, завдяки високим 
механічним характеристикам, використовуються, як армуючий матеріал для 
зміцнення композитів [20]. З’ясовано, що при додаванні 11,5% мас багатоша%
рових вуглецевих нанотрубок до поліпропілену, міцність останнього збільшу%
ється в 2 рази (елементи кузовних конструкцій автомобілів) [1], а введення 5% 
об. нанотрубок в алюміній збільшує його міцність вдвічі [19]. 

Широке використання нанотрубок в полімерних матеріалах, що по міцності 
перевищують металеві матеріали, приведе не тільки до зменшення ваги авто%
мобілів, але й підвищить корозійну стійкість. Це дасть зниження споживання 
бензину тільки в США на 1,5 млрд. дол. та зменшенню викидів діоксиду вуг%
лецю більш ніж на 5 млн. тон в рік [21]. 

Розроблені нанокристалічні наповнювачі для гумотехнічних виробів (автомо%
більні шини), зносостійкість яких підвищується в десятки разів, а термін служби 
збільшується в 5–7 разів [18]. 

Трибологічні проблеми на автомобільному транспорті призводять до значних 
втрат енергії (до 15% від всіх втрат) [22]. Внаслідок процесів тертя спостеріга%
ються не тільки втрати енергії, але й зношення деталей, зменшення їх розмірів, 
з’являються зазори в спряжених деталях, металевий звук. Крім статичних на%
вантажень додаються динамічні, що в сумі можуть перевершити межу міцності 
матеріалу і, як наслідок, деталь може зруйнуватись — автомобіль потребує ремонту. 

На процеси зношення впливає дуже багато факторів: це не тільки процеси 
тертя, але й хімічний склад оточуючого середовища, корозійна стійкість мате%
ріалів тощо. 

Один із способів зменшення зношення деталей автомобілів — це нанесення 
на поверхню деталей твердих зносостійких покриттів. Методи нанесення цих 
покриттів можуть бути різними, але дуже важливим фактором є збереження на%
ноструктури. У роботі [18] показано, що детонаційні покриття з наноструктур%
них порошків карбіду вольфраму витримують навантаження на 20% вище, ніж 
покриття із крупнозернистих порошків на основі твердих сплавів карбіду воль%
фраму з додаванням кобальту. Існують покриття, що підвищують зносо% і ко%
розійну стійкість деталей [22] за рахунок зниження коефіцієнтів тертя. У Росії 
розроблений спеціальний склад із суміші порошків на основі нанотехнологій, 
що знижує коефіцієнт тертя. Внесення цієї суміші в оливу двигуна чи коробку 
передач сприяє утворенню на поверхні деталі молекулярного шару, що знижує 
коефіцієнт тертя до значень 0,003–0,007. Твердість цього покриття становить 
HRC%70, а температура плавлення — 1582° С. За рахунок дифузійних процесів 
відсутня чітка межа між складом утвореного шару й основним матеріалом. 

Введення наночасток в лакофарбові матеріали змінило фізико%хімічні вла%
стивості цього виду покриттів. Компанія Daimler%Crysler з 2003 року викорис%
товує при фарбуванні автомобілів марки Mersedes%Benz прозорий лак, в склад 
якого вводяться нанорозмірні керамічні частки (20 нм). Завдяки цьому змінена 
молекулярна структура зв’язуючого, покращена зносостійкість та декоративні 
властивості самого покриття. Додавання наноструктурних частинок, що вико%



Розділ V Удосконалення технології та діагностичного обладнання 
для сервісного обслуговування автомобілів 

 160

нують функцію інгібіторів корозії, не тільки підвищують антикорозійні власти%
вості покриттів, але за рахунок малих розмірів забезпечують доставку цих на%
ночасток в зону пошкоджень покриттів, ліквідуючи ці дефекти. Професором 
Хельмутом Шмідтом (Німеччина) було доведено, що наночастинки на мета%
левій, скляній чи керамічній поверхнях поводять себе як іони в розчині, тобто 
вони намагаються в об’ємі підтримувати рівновагу і будь%який перепад кон%
центрацій (це може бути будь%яке пошкодження покриттів) вирівнюється за 
рахунок дифузійних процесів. Розроблено покриття із наноструктур діоксиду 
тітану (TiO2). При попаданні ультрафіолетового випромінювання на таке покри%
ття відбувається фотокаталітична реакція, внаслідок якої молекули води, що 
містяться в повітрі, перетворюються в сильні окислювачі — радикали гідроок%
сиду (%ОН) — і окислюють та розщеплюють бруд. Фотохромний ефект для бо%
кових й салонних дзеркал створюється за рахунок хімічної обробки, внаслідок 
якої іони літія переміщуються і утворюють ультратонкий шар, що змінює світ%
лопропускну спроможність скла (ефект затемнення). 

Внесення наночасток в паливо для двигунів внутрішнього згорання суттєво 
знижує утворення забруднень та відкладень в системах подачі палива, впускних 
та випускних системах, камерах згорання, каталітичних нейтралізаторах [23]. 
Це пояснюється розвинутою поверхнею наночастинок, специфікою морфології 
та енергетикою цих частинок. У роботі [23] запропоновані добавки на основі 
нанорозмірних частинок діоксида церія, що разом з розчиненими в моторному 
паливі карбамідами приводить до зниження емісії токсикантів. Розроблений 
авторами роботи [23] нанокаталітичний аддитив FaberOX вводиться безпосе%
редньо в моторне паливо будь%якого типу й забезпечує зниження температури 
згорання, підвищує ефективність роботи двигунів. На основі FabeOX та інших 
хімічних композицій розроблені препарати автомобільної хімії — добавки до 
бензинів та дизельних палив [24]. 

Пошук альтернативних видів палива, в якості якого розглядається водень, ви%
кликає необхідність створення конструкцій накопичення та зберігання водню. 
У якості матеріалів для створення конструкцій пропонуються інтерметаліди сис%
теми Ti%Al. Введення в цю систему сплавів ніобія призводить до утворення на%
норозмірних фаз Ti2AlNb із орторомбічною ґраткою, внаслідок чого погли%
нання водню збільшується в 5 разів [25]. 

Нанотехнології мають великі перспективи для покращення електронних си%
стем автомобілів. Так, мікроелектромеханічні системи (МЕМС) дозволяють, 
використовуючи стандартну технологію мікроелектроніки, об’єднати в одній 
мікросхемі елементи, що забезпечують переміщення фізичних частин й елек%
тронів в електричній схемі. МЕМС%акселерометри широко використовуються 
в якості сенсорів автомобільних подушок безпеки, акселерометри, що оберта%
ються, входять до складу антиблокувальних систем автомобіля (АВС). У авто%
мобілях МЕМС знаходять застосування в датчиках повздовжніх та поперечних 
прискорень, крену. У сучасних автомобілях кількість датчиків й сенсорів на 
основі МЕМС%технологій сягає кількох десятків. З упровадженням нанотехно%
логій відбувається зменшення розмірів механічних компонентів МЕМС%систем 
до нанорозмірів, зменшення маси, при цьому збільшується резонансна частота, 
підвищується функціональність системи. У роботах [8, 26] повідомляється про 
створення магнітних матеріалів (типу Finemet) із наноструктурою, що мають 



Вісник Університету «Україна», № 1 (16) 
 

 161

високі значення магнітної проникності та індукції насиченості. Матеріали та%
кого класу знаходять застосування при створенні магнітних екранів, що забез%
печують захист від постійних на перемінних зовнішніх полів. Нанотехнології 
дали можливість створити Nb%Ti%зверхпровідник [27]. На основі нанорозмір%
них гетероструктур створені резонансні тунельні діоди, транзистори, лазери,  
а також світлодіоди, фотоприймачі, однофотонні приймачі й генератори, при%
строї зверхщільного запису інформації, наномеханіки тощо [28–30]. 

На підставі нанотехнологій створена електронна база автомобіля, для якої 
характерна надійність, малогабаритність, швидкодія. Автомобілі майбутнього 
будуть більш надійними, комфортними й інтелектуальними, в них будуть ви%
користовуватись легкі та міцні матеріали, мініатюрне електронне обладнання 
і нові енергетичні установки. На даний час будь%яка деталь автомобіля може 
бути удосконалена за допомогою нанотехнологій. Ведучі автомобільні компа%
нії світу вкладають в розвиток нанотехнологій великі інвестиції. Якщо розгля%
дати інвестиції в розвиток нанотехнологій в перерахунку на одного мешканця 
в трьох розвинутих країнах світу, то треба в першу чергу відзначити Японію, 
Німеччину та США. 

У 2000 році Адміністрація США оголосила програму «Національна нанотех%
нологічна ініціатива». У тому ж році з федерального бюджету країни було ви%
ділено 500 млн. доларів. На 2003 рік вже було виділено 710 млн. доларів, а вже 
в 2004 році уряд США збільшив фінансування наукових досліджень в галузі 
нанотехнологій до 3,7 млрд. доларів. Згідно з даними Федерального агентства 
з науки та інновацій до 2015 року світовий ринок наноіндустрії буде оцінюва%
тися в 1 трлн. доларів. 

Цікаво відзначити, що серед країн, які інтенсивно ведуть дослідження і ро%
зробки в галузі нанотехнологій, є Росія, Китай та Ізраїль. Урядом Росії була 
прийнята «Концепція розвитку в Російській Федерації робіт в області нанотех%
нологій на період до 2010 року». Фундаментальні дослідження з проблем на%
нотехнологій ведуться також в Україні в рамках комплексної програми НАН 
України «Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології», українсько%
російської програма «Нанофізика і нанотехнології». Але не зважаючи на це, 
треба зробити серйозне зауваження — якщо кількість наукових досліджень  
і публікацій закордонних науковців стрімко збільшується, то вклад українських 
вчених досить скромний. Це може бути пояснено тільки тим, що кількість вче%
них в Україні за останніми даними скоротилась втричі. За дослідження в об%
ласті нанотехнологій, наноматеріалів і наноелектроніки Нобелівськими пре%
міями було відзначено шість вчених і на жаль, серед них жодного українця. 
Розвиток нанотехнологій визначить облік ХХI сторіччя, як відкриття атомної 
енергії, винахід лазера, транзистора і комп’ютера визначили ХХ сторіччя. 

 
В статье рассмотрены проблемы и перспективы использования наноструктур�

ных конструкционных материалов в автомобильном транспорте. Использование 
наноматериалов и нанотехнологий приведет к созданию более мощных и экономич�
ных транспортных средств, для которых будет характерна надежность и дол�
говечность. Отмечен вклад украинских ученых в развитие нанотехнологий и на�
номатериалов. 
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The problems and prospects of nanostructured constructional and engineering main�

tenance materials application in the automobile transport. Application of nanomaterials 
and nanotechnologies will lead to a more cost�effective and powerful vehicles character�
ized by reliability and durability. Contribution of Ukrainian scientists to the nanotech�
nologies and nanomaterials development is noted. 
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ  

АВТОМОБІЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ 
 
У статті порівняно характеристики зносостійкості матеріалів і боридних по�

криттів на сталевих автомобільних деталях. Визначено перспективність впро�
вадження процесу у автомобілебудуванні. Дана характеристика властивостей 
борованих деталей, оцінено можливості застосування їх в якості деталей машин 
і обладнання. 

 
Ключові слова: боридні покриття, абразивна зносостійкість. 
 
У більшості випадків невелика довговічність деталей автомобілів, що пра%

цюють в жорстких умовах, призводить до зменшення терміну експлуатації і, як 
наслідок цього, значних матеріальних збитків. Для великої кількості автомо%
більних деталей причиною невеликого терміну служби є не злам, а зношення 
деталей. Найбільш руйнівним серед всіх видів є абразивне зношування. Варто 
враховувати також те, що витрати на матеріали сягають не менше ніж 50% вар%
тості готової машини, механізму. Тому при створенні машини, обладнання зав%
жди виникає проблема вибору матеріалу, який переважно робиться за рахунок 
застосування традиційних, давно відомих матеріалів. Впровадження же більш 
ефективних технологій і матеріалів при цьому гальмується, що призводить до 
зниження ефективності роботи машини. Одним з напрямів підвищення зно%
состійкості деталей є напрям, за яким деталі захищають від зношування за до%
помогою створення на їх поверхні зносостійких покриттів, зокрема боридних. 

Над проблемою підвищення надійності та довговічності деталей машин пра%
цювали такі науковці, як А. М. Гур’єв, А. Г. Добровольський, Л. Г. Ворошнін. 

Мета і постановка задачі. В роботі поставлена задача порівняти властивості 
і, в першу чергу, характеристики зносостійкості матеріалів і боридних покриттів 
на стальних деталях, а також розкрити сутність процесу борування, способів 
його здійснення, визначити перспективність впровадження його у виробниц%
тві, дати характеристику властивостей борованих деталей, оцінити можливості 
застосування їх в якості деталей машин і обладнання. 

Виклад основного матеріалу. Реальні умови зношування деталей в абразив%
ному середовищі дуже різні, різними є і самі абразиви, що діють на деталь. За 
різних умов один і той же матеріал зношується не однаково. Наприклад, зно%
состійка сталь 110Г13Л вважається зносостійкою в ударно абразивних умовах. 
У той же час ця сталь при зношуванні за умов дії не жорстко закріпленого абра%
зиву має зносостійкість, що мало відрізняється від зносостійкості сталі Ст. 3 [4]. 

Найбільший вплив на абразивну зносостійкість має відношення На/Hм (рис. 1), 
де На і Hм. — відповідні значення твердості абразиву і матеріалу, що випробо%
вується [4]. 

___________________________ 
© В. А. Косенко, О. Г. Добровольський 
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Рис. 1 — Схема залежності зносу матеріалу від твердості абразивних зерен за Ваалем 

Для подальшої орієнтації в табл. 1 наведені значення твердості природних 
абразивів [4]. 
Таблиця 1 — Твердість деяких природних абразивів 

Абразив НV, Гпа Абразив НV, ГПа 
Гіпс 0,29 Манганіт 5,73 
Мармур 1,08 Нефрит 5,88 
Вапняк 0,98–1,47 Скло 5,85–6,03 
Флюорит 1,72 Гематит 5,65–6,17 
Вугілля 0,3–4,17 Ортоклаз 7,08 
Доломіт 3,14–4,07 Халцедон 9,07 
Кремінь 9,18–9,8 Кварц 7,84–12 
Гірський кришталь 10,29–11 Граніт 13,62–16,46 
Топаз 14,46 Корунд 20,15–22,54 

При На/Hм < F1 (0,7 < F1< 1,1) абразивне зношування відсутнє, хоча знос 
матеріалу можливий. У цій області може відбуватися інший вид зношування, 
наприклад, утомлюваний знос, який характеризується значно меншою інтен%
сивністю. При На/Hм > F2 (1,3< F2 < 1,7…5,5) зношування велике і є величина 
постійна. За умови F1<На/Hм< F2 спостерігається тенденція до збільшення зно%
состійкості зі зростанням твердості матеріалу. Виходячи з даних табл. 1 можна 
зробити висновок, що крім корунду, що характеризується більшою твердістю, 
абразивна дія природних мінералів на бориди заліза майже відсутня. Це пояс%
нює дуже високу абразивну зносостійкість борованих сталей. 

Для порівняння характеристик зносостійкості різних матеріалів застосовува%
лись дані, що були отримані при зношувані матеріалів на лабораторній машині 
тертя Х4%Б, яка найчастіше застосовується при дослідженні абразивної зносо%
стійкості (ГОСТ 17361%71). 

За стандартом (ГОСТ 17361%71) в якості абразиву застосовували корундову 
абразивну шкурку, твердість якої складає НV20150… НV22500 МПа. За цієї 
умови можна передбачити, що матеріали з більшою твердістю практично не 
повинні зношуватись або зношуватись незначно і не за схемою абразивного 
зношування. Більшість матеріалів, що застосовуються в якості абразивно зно%
состійких, мають меншу твердість ніж твердість корунду. Закономірність їх 
зношування знаходиться в зоні 2 (рис. 1), тому при випробуванні на машині 
тертя Х4%Б із застосуванням корундової шкурки вони повинні зношуватись тим 
сильніше, чим більшим буде відношення На/Hм. 

Загартовані вуглецеві і леговані сталі характеризуються твердістю, що не пере%
вищує HV7 МПа і відповідно, відносною абразивною зносостійкістю ε = 3…6. 
Існує багато способів, які захищають стальні деталі від абразивного зношу%
вання. Серед них кращу абразивну зносостійкість мають покриття матеріалів 
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на сталях, що мають більшу твердість ніж твердість сталей. Це такі матеріали: 
хром (HV7%13 ГПа), нітрид титану TiN (HV20 ГПа), бориди заліза FeB i Fe2B 
(HV18%23 ГПа), та ін. Серед них високою твердістю і, відповідно, більшою 
зносостійкістю мають бориди заліза FeB i Fe2B. Наприклад, відносна зносо%
стійкість гальванічного покриття з хрому, що має твердість HV9,849 Гпа, 
складає ε = 6,649, боридного покриття на сталі 10 складає ε = 121,9, боридного 
покриття на сталі 65 ε = 132…136, боридного покриття на сталі 38ХМЮА ε = 
92…110,5 [4]. Такі високі значення відносної абразивної зносостійкості бори%
дних покриттів на сталях пояснюються не тільки їх високою твердістю, а та%
кож високою міцністю з’єднання покриття зі сталлю. Спосіб, за яким нано%
сять боридні покриття називається боруванням. 

Борування полягає в насиченності поверхні сталевої деталі бором при нагрі%
ванні у середовищі, що містить бор, в результаті чого утворюється шар бори%
дів заліза FеВ і Fe2B (рис. 2), твердість яких складає НV21000 МПа і НV18000 
МПа, відповідно. Така висока твердість боридів заліза, яка втричі перевищує 
твердість загартованих сталей, забезпечує високу стійкість деталей, що пра%
цюють в умовах термостійких, механічних впливів і абразивного зношування. 
Завдяки цьому строк служби деталей машин і обладнання після борування стає 
більш тривалий, ніж після традиційних способів обробки, таких як гартування, 
цементація, азотування тощо. 

 
Рис. 2 — Схематичне зображення структури двофазного шару боридів заліза  

на нелегованій сталі 

Боруванню можуть підлягати сталі феритного, перлітного і аустенітного 
класів. У процесі борування на поверхні деталі утворюється зона боридів, хі%
мічний склад, форма і структура яких залежить від хімічного складу сталі. Ву%
глець і легуючі елементи зменшують глибину шару, що насичується: чим бі%
льший їх вміст, тим менша глибина борування (рис. 3). 

 
Рис. 3 — Принципова залежність товщини шару від часу борування  

для вуглецевих (1) і легованих (2) сталей 



Вісник Університету «Україна», № 1 (16) 
 

 167

Вуглець і деякі хімічні елементи витискуються в зону, що знаходиться нижче 
боридного шару, а ті хімічні елементи, що розчинюються в боридах заліза, ле%
гують їх. 

Застосовують такі способи борування: 
1. Борування в газових середовищах. Гази, що містять бор (борани), токсичні 

і вибухонебезпечні. Їх слід розбавляти газами, що не містять бору (воднем, ар%
гоном тощо). Через токсичність і вибухонебезпечність цей безумовно прогре%
сивний спосіб практично не застосовують у виробництві. 

2. Борування у твердих середовищах (у порошках карбіду бору В4С, феробору)  
в герметизованих контейнерах, в захисних газах або у вакуумі. Процес прово%
дять при температурах 900…950° С протягом 4–6 годин, після цього деталі 
охолоджують, витягують з контейнера і при необхідності термічно обробляють 
(гартування, відпуск). При цьому нагрівання деталі необхідно виконувати у за%
хисній атмосфері для збереження високої стійкості борованого шару, що ра%
зом з необхідністю проведення робіт по герметизації контейнерів робить цей 
процес складним і дорогим. Для уникнення цього недоліку процеси боруван%
ня і гартування виконують у шахтних печах у захисній атмосфері, яка створю%
ється при додаванні у піч тріетаноламіну [6]. 

3. Електролізне борування, яке проводиться в розплаві суміші бури з поваре%
ною сіллю та речовини, що містить бор, наприклад, карбід бору В4С, феробор 
або порошок бору. Також можна проводити процес без застосування бури, 
застосовуючи тільки хлористі солі в суміші з компонентами, що містять бор. 
Процес виконують у муфелі з жароміцної сталі, у якості анода застосовують 
графітові стрижні; напруження постійного струму в процесі борування пере%
буває у межах 6–24 В. Недоліком електролізного борування є низька стійкість 
муфеля з жароміцної сталі, при руйнуванні якого виливається розплав бури, 
який важко вбирати. Крім того труднощі виникають з гартуванням деталей 
після борування. Спосіб застосовується для широкого спектру виробів прос%
тої форми за різним призначенням. 

4. Борування безелектролізне в рідкому середовищі. Рідким середовищем мо%
же бути розплав суміші бури, повареної солі з активуючими домішками та ре%
човини, що містить бор (карбід бору, феробор або порошок бору) або розплав 
хлористих солей без бури з тими ж активуючими домішками. Більш ефектив%
ним є другий варіант. Наприклад, коли боруюча суміш складається з 92–96% 
NaCl, 2–5% NaF і 1,5–3% порошку бора, а борування виконується у соляній 
ванні без використання муфеля з жароміцної сталі, то процес стає швидшим 
на 25% і значно економічнішим. Його виконують за температури 850…920° С. 
Після 2,5–3 годин витримки за цієї температури створюється боридне по%
криття товщиною 0,1…0,12 мм. 

Безелектролізне борування характеризується зручністю виконання термічної 
обробки. Цей спосіб застосовують переважно у випадку обробки деталей склад%
ної форми. Недоліком 3 і 4 способів стає необхідність відмивати деталі від бури 
та інших солей. Вода стає отруйною, що робить процес екологічно небезпечним. 

5. Борування з паст (обмазок) доцільно застосовувати при зміцненні масив%
них великогабаритних виробів, а також за необхідності місцевого борування. 
Борування з паст займає проміжне положення між боруваннями з порошків  
і розплавів. Воно передбачає приготування обмазки, що містить бор, підготовку 
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поверхні деталі, нанесення і просушування обмазки, нагрівання і витримку під%
готовлених деталей за заданим режимом, охолодження і очищення деталі [7, 8]. 
До складу обмазок входять В4С або бор, Na2B4O7 або Na3AlF2 та активуючі до%
мішки. Товщина обмазки складає 2–4 мм. Для нагрівання використовують печі 
з електроопором або з індукційним нагріванням ТВС. Цей спосіб є екологічно 
чистим і прийнятним для застосування у виробництві. 

6. Термоциклічне борування (ТЦБ). Цей спосіб став подовженням розвитку 
способу «Борування з паст» і частіше застосовується в поєднанні з ним [1–3]. 
У той же час за певних умов він міг би виконуватись у поєднанні з іншими 
способами борування. 

Термоциклічне борування полягає в тому, що при термодифузійному наси%
ченні поверхні стальної деталі температура не залишається незмінною, як за 
інших способах борування, а змінюється циклічно: нагрівання і охолодження 
відбувається в інтервалі температур 600…1000° С циклічно з витримкою від 1 до 
60 хв. і кількості циклів від 3 до 20. Разом з цим, при нагріванні відбувається 
перетворення феритноперлітної структури сталі на аустенітну, а при охоло%
дженні — з аустенітної на перлітноферитну. Саме такі перетворення стиму%
люють дифузійні процеси. У результаті ТЦБ приводить до утворення дрібні%
шої структури і підвищенню таких важливих характеристик, як пластичність  
і ударна в’язкість. Крім того ТЦБ дозволяє уникнути росту зерна серцевини 
деталі, покращує зчеплення дифузійного шару з основою. Спосіб гарно поєд%
нується з гартуванням в останньому циклі, а наступний відпуск забезпечує 
необхідну твердість серцевини і поверхневого шару. Процес ТЦБ можна реа%
лізовувати на стандартному обладнанні термічного цеха. 

7. Борування у віброкиплячому шарі. Процес виконують у віброкиплячій су%
міші порошків В4С (15%), хлористого амонію NH4Cl (1–2%), і корунду Аl2О3, 
при температурі 950° С протягом 2 годин. Спосіб дозволяє легко виконувати 
термічну обробку. Його продуктивність перевищує традиційні способи бору%
вання у 1,5–2 рази. Але цей спосіб ще недостатньо досліджений і у виробниц%
тві не застосовувався. 

8. Борування відливок при їх виготовленні. При цьому способі процес наси%
чення поверхні сталі бором виконується безпосередньо при виготовленні від%
ливку. Насичуюча обмазка, що містить бор, наноситься на поверхню моделі, що 
вигоряє при заливанні металу у форму, просушується, засипається формуючою 
сумішшю в контейнері і заливається металом. Після охолодження відливок 
виймається з форми. У результаті на поверхні відливка утворюється боридна 
евтектика з високою в’язкістю і міцністю, достатньою твердістю та зносостій%
кістю. Товщина борованого шару складає 0,5…5 мм. Метод знаходиться на ста%
дії досліджень і широко не застосовується у виробництві. 

Властивості боридних покриттів. Негативною стороною боридних покриттів 
є їх крихкість. Більшу крихкість має FеB, меншу — Fе2В. Крім того напружен%
ня, що виникають у шарах цих боридів (рис. 2) різні за знаком: у шарі FеB вони 
розтягуючи, у шарі Fе2В — напруження стискання. Коефіцієнт тріщиностій%
кості К1С у фази FеB складає 1,12…1,4, а у фази Fе2В — 2,5…2,9 МПа·мм1/2. Ви%
ходячи з цих характеристик і, незважаючи на більшу твердість бориду FеB, за 
працездатністю в багатьох випадках варто віддавати перевагу бориду Fе2В. За%
стосовуючи певні режими борування і термічної обробки а також легування, 
можна регулювати утворення одноборидного покриття, що містить Fе2В (рис. 2) 
без шару FеB. 



Вісник Університету «Україна», № 1 (16) 
 

 169

Завдяки високій твердості, боридні покриття в безударних умовах експлуата%
ції характеризуються високою зносостійкістю, яка в практичних умовах пере%
вищує показники традиційно зміцнених сталей (гартування, цементація тощо) 
у 2–10 разів, а при роботі в контакті з неметалевими матеріалами (гума, дере%
во, пластмаса, кераміка) — до 15 разів. 

Боридні покриття корозійностійкі щодо повітря, води, СО%середовищ, сірча%
ної кислоти, азотнокислотних середовищ тощо. Вони також жароміцні до тем%
ператур 800…900° С. Покриття мають коефіцієнт тертя нижчий на 30% порів%
няно з поверхнею деталей, обробленими традиційно застосовуваними методами 
термообробки (при швидкостях ковзання вищих за 2 м/с). Такі властивості  
в умовах сухого тертя ковзання забезпечують у 4–6 разів більшу зносостійкість 
ніж цементовані сталі. 

Завдяки голкоподібній структурі (рис. 2) боридні покриття мають гарне зчеп%
лення з основним металом, а при застосуванні термічної обробки, що зміцнює 
металеву основу, забезпечується відсутність продавлювання покриття навіть за 
високих питомих навантажень. 

Застосування. Крихкість обмежує застосування борування як у машинобу%
дуванні, так і в інструментальному виробництві. Але вплив борування на абра%
зивну зносостійкість деталей, що працюють в умовах безударного абразивного 
зношування, важко переоцінити. Так, обов’язковим став процес борування спо%
лучених пальців ланок гусениць і втулок гусеничних машин на багатьох заводах. 

Боруванню піддають конструкційні середнєвуглецеві нелеговані та леговані 
сталі 30, 35, 40, 45, 50, 30ХГС,40ХС, 50Г, а також інструментальні сталі (5ХНМ 
та інші). Наразі борування набуло великого попиту у промисловому використанні 
[6, 7]. Воно значно підвищує зносостійкість втулок насосів для бруду, деталей 
пресформ і машин для лиття кольорових металів, деталей гусеничних машин, 
різних транспортерів і ланцюгів, що працюють у абразивних середовищах. 

В інструментальному виробництві раціонально використовувати борування 
для зміцнення витяжних штампів, металевих матриць, штампів, інструменталь%
них штампів, вимірювального інструменту, деревообробного інструменту, рі%
жучого інструменту по неметалевим матеріалам, циркулярних ножів, пластин 
пресформ для пресування цегли тощо. Борування підвищує експлуатаційну 
стійкість формоутворюючого інструменту для гарячої обробки тиском. Стій%
кість борованих стальних пуансонів, протяжок, прошивних матриць на 25–30% 
вища за азотованих. Зазначені приклади не охоплюють номенклатуру всіх де%
талей, що були випробувані і можуть дати значний ефект при застосуванні 
борування. Цей процес також може бути використаним при виготовлені таких 
деталей, як вали, вісі, пальці, ролики, втулки, зірочки і колеса зубчасті, цапфи 
ковзання, ланки ланцюгів транспортуючих пристроїв, деталей сигаретних машин 
тощо. В інших галузях борування може бути перспективним при зміцненні со%
пел і дуг піскометів, запірної арматури на теплових електростанціях, парових 
сопел і сопел котлів тощо. 

У зв’язку зі збільшенням дефіциту високолегованих сталей роль борування 
з кожним роком буде зростати. Це обумовлено можливістю заміни високоле%
гованих сталей менш дефіцитними низько% і середньо легованими в поєднан%
ні з ХТО, а також із збільшенням строку їх експлуатації. 
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Висновки. Наведені результати лабораторних досліджень абразивної зно%
состійкості різних конструкційних матеріалів на машині тертя Х4%Б за ГОСТ 
17361%71. Порівняні властивості і, в першу чергу, характеристики зносостійкос%
ті матеріалів і боридних покриттів на стальних деталях в умовах виробництва. 
Доведена сутність процесу борування і надані сучасні способи його виконання. 
Визначена перспективність впровадження цього процесу у автомобілебудуван%
ні. Дана характеристика властивостей борованих деталей, оцінені можливості 
застосування їх в якості деталей машин і обладнання. 

 
В статье сравнены характеристики износостойкости материалов та борид�

ных покрытий на стальных деталях автомобилей. Определена перспектива вне�
дрения процесса в автостроение. Дана характеристика свойств борированных 
деталей, оценены возможности применения их в качестве деталей машин и обо�
рудования. 

 
Ключевые слова: боридные покрытия, абразивная износостойкость. 
 
The compared descriptions of wearproofness of materials and boride coverages are on 

iron details. Certain perspective of introduction of process is in an engineer. This descrip�
tion of properties of boride details, appraised possibilities of application of them as details 
of machines and equipment. 

 
Keywords: boride covering, abrasion. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ  

ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 
 

У статті проведено аналіз існуючих конструкцій транспортних засобів для 
ліквідації аварій і наслідків надзвичайних ситуацій та сформульовано деякі шляхи 
удосконалення спеціальних автомобілів для гасіння пожеж. 

Зроблено аналіз існуючих конструкцій транспортних засобів для ліквідації ава�
рій і наслідків надзвичайних ситуацій та виявлення шляхів удосконалення спеціаль�
них автомобілів для гасіння великих пожеж. 

Ліквідація пожеж триває десятки годин, пінні атаки — кілька годин (норма�
тивами передбачено 10–15 хвилин). На теперішній час проблему гасіння великих 
пожеж в Україні не вирішено. 

Для ефективної боротьби з пожежами необхідно забезпечити пересувну тех�
ніку пристроями і модулями пожежогасіння великої продуктивності, подавати 
вогнегасні речовини зі значної відстані, забезпечити гасіння на великих площах, 
скоротити витрати часу на гасіння, виключити ручну працю і підвищити манев�
реність та прохідність пожежних автомобілів. 

Ефективність гасіння пожеж може досягатися лише за умови введення бойо�
вих сил у перші 10 хвилин, що можливо завдяки використанню останніх досягнень 
науки і всього комплексу технічних та організаційних заходів. 

Перспективним є створення пожежно�рятувальної техніки і застосування мо�
дулів пожежогасіння, які мали б здатність вивозити значну кількість вогнегасної 
речовини на базі повнопривідного автомобіля з високими показниками. 

 
Ключові слова: надзвичайні ситуації, пожежні автомобілі, модульність, лісо�

ві пожежі, багатофункціональність. 
 
Україна сьогодні є найбільш критичним регіоном Європи за техногенним 

навантаженням і потенційною небезпекою шкідливих виробництв для населен%
ня та навколишнього природного середовища. Екологічна небезпека поглиб%
лює соціальнополітичну напругу, що стає об’єктивною причиною збільшення 
кількості аварій і катастроф природного та техногенного характеру. Успішне 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідація їх наслідків не%
можливі без урахування екологічних та соціально%економічних передумов. 

Населення й територія України перебувають під значним негативним впливом 
техногенних і природних чинників, які призводять до надзвичайних ситуацій, 
небезпечних подій, загибелі людей на виробництві, в дорожньо%транспортних 
пригодах, у побуті, погіршення умов життєдіяльності населення, забруднення 
довкілля та значних економічних збитків. 

Виникнення пожеж у різних галузях людської діяльності є підставою для 
вирішення Державною службою України з надзвичайних ситуацій серйозних  
      ___________ 

© В. В. Шаповал 
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завдань щодо зменшення кількості, масштабів, сили пожеж та розроблення нових 
засобів пожежогасіння. Для успішного виконання протипожежними службами 
всього комплексу завдань, подолання негативних тенденцій збільшення кіль%
кості пожеж і матеріальних збитків необхідно переозброєння їх підрозділів, 
оснащення об’єктів економіки та житлового фонду сучасними високоефектив%
ними технічними засобами пожежогасіння, використання принципово нових 
технологій. 

У зв’язку з наростаючою загрозою терористичних, диверсійних і природних 
чинників це завдання набуває найважливішої державної ваги. Дедалі актуальні%
шим стає питання ефективного використання пожежних автомобілів, що об%
ґрунтовано як експлуатаційними чинниками (більшу частину часу вони перебува%
ють у стані очікування), так і економічними (чим швидше ліквідовано пожежу — 
тим менші витрати на виконання відповідального й небезпечного завдання). 

Мета роботи — аналіз існуючих конструкцій транспортних засобів для лік%
відації аварій і наслідків надзвичайних ситуацій та виявлення шляхів удоско%
налення спеціальних автомобілів для гасіння великих пожеж. 

Методика і результати дослідження. Матеріалами досліджень є публікації 
в періодичних вітчизняних і закордонних виданнях. Методика досліджень пе%
редбачає два критерії оцінки їх змісту: 

– класифікація і особливості використання технічних засобів у конкретних 
умовах великих пожеж; 

– конструкція, компонування і нові технічні рішення стосовно викорис%
тання спеціальних автомобілів для гасіння пожеж. 

Результати досліджень свідчать, що в багатьох країнах затверджені програ%
ми створення автомобілів для пожежно%рятувальної служби на період до 2015 
року. Пріоритетними напрямами в реалізації є створення нових моделей бага%
тофункціональних автомобілів пожежогасіння, зокрема, пожежно%рятувальні, 
пожежно%технічні автомобілі з модульно%контейнерним компонуванням, ав%
томобілі для рятування людей з висотних будівель, обладнані матеріалами  
й засобами пожежогасіння. Необхідна також модернізація автомобілів, що екс%
плуатуються на підприємствах, з метою адаптації їх до використання пожежно%
рятувальною службою, створення комплексів пожежних автомобілів, пристосо%
ваних до конкретних умов експлуатації, оперативного використання, природо%
охоронного призначення: для аварій, пожеж, пов’язаних з нафтою і нафтопро%
дуктами, потенційно%небезпечними речовинами, радіоактивними матеріалами, 
забрудненням довкілля тощо. Загальним принципом концепції є обмеження 
кількості базових моделей пожежних автомобілів і забезпечення багатофункціона%
льності за рахунок збільшення їх видів та максимальної уніфікації пристроїв [1; 2]. 

Пожежні машини — моторизовані засоби з устаткуванням, призначеним для 
використання під час гасіння пожеж: автомобілі, літаки, вертольоти, поїзди, 
судна, мотопомпи. 

Пожежні автомобілі призначені для: 
– доставляння у аварійний район оперативної обслуги, пожежного облад%

нання, необхідної кількості вогнегасних засобів; 
– виконання спеціальних робіт під час гасіння пожеж. 
Залежно від призначення обладнання, яким укомплектовані пожежні ав%

томобілі, їх розподіляють на основні, спеціальні і допоміжні [1, 112]: 



Вісник Університету «Україна», № 1 (16) 
 

 173

– основні призначені для доставляння до місця пожежі оперативної обслуги, 
пожежного устаткування і запасу вогнегасних засобів, а також для подачі їх у 
полум’я: для гасіння пожеж у населених пунктах — пожежні автомобілі загаль%
ного застосування, для гасіння пожеж на підприємствах народного господарс%
тва — пожежні автомобілі цільового призначення (рис. 1); 

– спеціальні призначені для виконання спецробіт під час гасіння пожеж. До 
них належать пожежні автодрабини, автомобілі технічної, газодимозахисної 
служби, спеціальні аварійно%рятувальні машини (САРМ), спеціальні піротех%
нічні машини (СПМ), спеціальні машини радіаційного та хімічного захисту 
(СМРХЗ), спеціальні аварійно%рятувальні водолазні станції (САРВС), спеціальні 
аварійно%рятувальні машини гірські (САРМГ), спеціальний автомобіль газо%
димозахисної служби (АГДЗС) та інші; 

– допоміжні автомобілі забезпечують заправку паливом, підвезення ванта%
жів, ремонт пожежної техніки тощо. 

Первинним тактичним підрозділом у пожежно%рятувальних службах є відді%
лення на автоцистерні (АЦ) або на автомобілі насосно%рукавному (АНР). Ав%
тоцистерна пожежна AЦ%40(43118)%235 — самостійна бойова одиниця під час 
гасіння пожеж, ліквідації аварій та наслідків надзвичайних ситуацій, є техніч%
ною основою озброєння пожежних частин (рис. 1). 

 
Рис. 1 — Автоцистерна пожежна AЦ�40(43118)�235 

Для гасіння пожеж на нафтопереробних підприємствах України залучається 
як основна протипожежна техніка (пожежні автоцистерни, автомобілі пінного, 
порошкового, комбінованого гасіння, пожежні насосні станції), так і спеціальна 
(пожежні автодрабини, автопідіймачі, рукавні автомобілі, автомобілі зв’язку  
і освітлення, технічні служби тощо). Крім цього залучається допоміжна техніка 
для організації проходів в обвалуванні, для пересування основних пожежних 
автомобілів в умовах ґрунтів з низькою несучою здатністю. 

Автомобілі пінного гасіння створені для використання під час гасіння нафти 
і нафтопродуктів на нафтопереробних заводах, у резервуарних парках та нафто%
сховищах. На місце пожежі доставляють оперативну обслугу, піноутворювач, 
пожежно%технічне оснащення, засоби для подавання повітряно%механічної піни 
(стаціонарні або пересувні пінопідйомники, пінні насоси, пінозмішувачі тощо). 
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Автомобіль пінного гасіння АА%60(6350)%286 (рис. 2) уніфікований за конс%
трукцією з автоцистерною АА%60(6350)%216 (до комплектації додатково входять 
два пінопідйомники, що забезпечують підйом генераторів піни до 13 м, стаціо%
нарний лафетний ствол, шість піногенераторів ГПС%600 і дві дозуючі вставки). 
Продуктивність лафетного ствола складає за водою 40 л/с, за піною — 24 м3/хв. 
За допомогою ствола, який має дистанційне гідрокерування, можна отримати 
1000 м3 повітряно%механічної піни кратністю 10 під час роботи від зовнішнього 
водопостачання, що за розрахунками дозволяє ліквідувати пожежу в резерву%
арі об’ємом 5000 м3 [1; 2]. 

 
Рис. 2 — Автомобіль пінного гасіння АА�60(6350)�286 

На цей час спостерігається тенденція до значного збільшення розмірів резер%
вуарів. Так, ВАТ «Інститут транспорту нафти» спільно з УкрНДІПСК спроекту%
вали резервуар місткістю 150 тис. м3 для НПС «Броди». Унаслідок збільшення 
діаметра резервуарів і площі дзеркала нафтопродукту значно зросли інтенсив%
ність горіння, потужність теплового випромінювання та швидкість конвективних 
потоків продуктів горіння. Для гасіння пожеж в резервуарах об’ємом більше 
5000 м3 необхідно застосування протипожежної техніки з можливістю виве%
зення 10 000–12 000 л піноутворювача [3]. 

Дослідженнями щодо ефективності гасіння пожеж на об’єктах нафтопере%
робної промисловості встановлено, що для гасіння резервуара ємністю 20 000 м3, 
при нормативній інтенсивності подавання розчину піноутворювача 0,08 л/с, 
необхідно забезпечити витрати розчину у 100,5 л/с, а для гасіння резервуара 
50 000 м3 — 251,4 л/с [4]. Існуюча на НПЗ протипожежна техніка не в змозі 
вирішити такі питання. У зв’язку з цим для підвищення ефективності засто%
сування протипожежної техніки необхідно визначити й обґрунтувати технічні 
вимоги до пожежних автомобілів та розробити нові сучасні зразки протипо%
жежної техніки. 

Автомобіль аеродромний пожежний АА%13/60(6560)%292 призначений для 
гасіння пожеж (ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха) і служить для дос%
тавки до місця пожежі (аварії) бойової пожежно%технічного озброєння (ПТО), 
аварійно%рятувального обладнання, вогнегасних речовин (води, піноутворюва%
ча), засобів порятунку та надання першої медичної допомоги, подачі в осере%
док пожежі води, повітряно%механічної піни з забором їх зі штатних ємностей 
або стороннього резервуара, освітлення місця надзвичайної ситуації (рис. 3). 
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Рис. 3 — Автомобіль аеродромний пожежний АА�13/60(6560)�292 

Автомобіль аеродромний пожежний АА%40(43105)%189 призначений для гасін%
ня пожеж літальних апаратів цивільної авіації, які супроводжуються горінням 
авіаційного палива, конструкційних і оздоблювальних матеріалів, що використо%
вуються в літакобудуванні, а також для гасіння інших об’єктів аеропортів (рис. 4). 

 
Рис. 4 — Автомобіль аеродромний пожежний АА�40(43105)�189 

Спеціальні автомобілі для гасіння пожеж класифікують також за кількістю 
осей і колісною формулою, за повною масою, за засобами гасіння, за посадоч%
ною формулою, за компонувальною схемою базового шасі, за пристосованістю 
до кліматичних умов. 

Досвід гасіння пожеж автоцистернами свідчить, що часто традиційного по%
жежно%технічного обладнання для ефективного виконання робіт не достатньо. 
Тому з’явилася необхідність виготовляти їх з новими технічними характерис%
тиками і забезпечувати додатковим устаткуванням. Розроблено автоцистерни, 
оснащені генераторами, лебідками, драбинами для передавання вогнегасних ре%
човин на гору [4; 5]. 

Дедалі ширше почали використовувати автомобілі швидкого реагування (рис. 3) 
[5; 6], які призначені для: 

– доставляння до місця пожежі й аварії оперативної обслуги, аварійно%ря%
тувального, пожежно%технічного та іншого озброєння; 

– гасіння осередків загорянь у житлових і адміністративних будівлях, на 
транспорті та надання першої допомоги потерпілим; 

– виконання аварійно%рятувальних робіт, здійснення розвідки під час га%
сіння пожеж, що розвиваються. 
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Автоцистерни пожежні аеродромні АЦА%40/4(43118)%248 і АЦА%60(43118)%257 
(рис. 5) призначені для доставляння до місця пожежі бойової обслуги, засобів 
пожежогасіння, пожежно%технічного обладнання (ПТО), слугує для гасіння во%
дою, повітряно%механічною піною пожеж літальних апаратів цивільної авіації 
і ВПС, які супроводжуються горінням авіаційного палива, конструкційних та 
оздоблювальних матеріалів, що використовуються в літакобудуванні, а також 
для гасіння інших об’єктів аеропортів. 

 
Рис. 5 — Автоцистерна пожежна аеродромна АЦА�60(43118)�257 

Автомобіль аеродромний пожежний АА%60(7310)%160.01 призначений для га%
сіння пожежі літальних апаратів цивільної авіації і ВПС, що супроводжуються 
горінням авіаційного палива, конструкційних і оздоблювальних матеріалів, що 
використовуються в літакобудуванні, а також для гасіння інших об’єктів аеро%
портів (рис. 6). 

 
Рис. 6 — Автомобіль аеродромний пожежний АА�60(7310)�160.01 

Висновки. 
1. Ліквідація пожеж триває десятки годин, пінні атаки — кілька годин, в той 

час як нормативами передбачено 10–15 хвилин. Тобто, проблема гасіння ве%
ликих пожеж в Україні на теперішній час не вирішена. 
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2. Аналіз основних показників оперативної діяльності пожежно%рятувальних 
підрозділів [6] свідчить, що пересувні засоби пожежогасіння можуть бути введені 
в дію в середньому лише через 15 хвилин після виникнення пожежі. Крім цього 
для гасіння пожеж в резервуарах і технологічних установках існує потреба по%
давання великої кількості вогнегасних речовин зі значних відстаней. Викори%
стовуючи існуючу протипожежну техніку неможливо розв’язати ці проблеми. 

Для ефективної боротьби з пожежами необхідно забезпечити пересувну те%
хніку пристроями і модулями пожежогасіння великої продуктивності, подавати 
вогнегасні речовини зі значної відстані, забезпечити гасіння на великих пло%
щах, скоротити витрати часу на гасіння, виключити ручну працю і підвищити 
маневреність та прохідність пожежних автомобілів. 

3. Ефективність гасіння пожеж може досягатися лише за умови введення 
бойових сил у перші 10 хвилин, що можливо завдяки використанню останніх 
досягнень науки і всього комплексу технічних та організаційних заходів. 

4. Перспективним є створення пожежно%рятувальної техніки і застосування 
модулів пожежогасіння, які мали б здатність вивозити значну кількість вогне%
гасної речовини на базі повнопривідного автомобіля з високими показниками. 

5. Збільшення терміну експлуатації металевих ємностей для вивезення вог%
негасних речовин до зони горіння можливо досягти завдяки заміні їх на полі%
пропіленові. Встановлення на автомобілях сучасних модулів пожежогасіння  
й обладнання дозволяють збільшити функціональні можливості їх використання. 

У майбутньому доцільно проводити дослідження щодо вдосконалення тех%
нологій, модулів, засобів пожежогасіння, визначення типів і видів протипо%
жежної техніки, обґрунтування норм комплектування спеціальних автомобі%
лів пожежно%технічним оснащенням та обладнанням. На цей час залишається 
актуальним питання створення піноподавальних пристроїв, які забезпечували 
б необхідні витрати вогнегасних речовин. 

 
В статье проведен анализ существующих конструкций транспортных средств 

для ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций, сформулированы не�
которые пути усовершенствования специальных автомобилей для тушения пожаров. 

Ликвидация пожаров длится десятки часов, пенные атаки — несколько часов 
(нормативами предусмотрено 10–15 минут). На сегодняшний день проблема ту�
шения пожаров в Украине не решена. 

Для эффективной борьбы с пожарами необходимо обеспечить передвижную 
технику приспособлениями и модулями пожаротушения большой производительно�
сти, подавать огнетушащие средства со значительного расстояния, обеспечить 
тушение пожаров на больших площадях, сократить расходы времени на тушение, 
исключить ручной труд, повысить маневренность и проходимость пожарных ав�
томобилей. 

Эффективность тушения пожаров может достигаться лишь при условии введе�
ния боевых сил в первые 10 минут, что возможно благодаря использованию достиже�
ний науки, а также всего комплекса технических и организационных мероприятий. 

Перспективным есть создание пожарно�спасательной техники и применение 
модулей пожаротушения, которые имели бы способность вывозить значительное 
количество огнетушащих средств на базе полноприводного автомобиля с высо�
кими показателями. 
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ность, лесные пожары, многофункциональность. 

 
There were existing vehicles structures for emergency response and relief situations 

analyzed and formulated some ways of special vehicles for huge fire fisting improvement. 
Elimination of fire lasted for tens of hours, foam attack – a few hours (regulations 

stipulated 10–15 minutes). To date, the problem of fighting fires in Ukraine is not resolved. 
For the efficiency of a fire�fighting equipment is necessary to ensure mobile devices 

and modules, high performance fire�fighting, fire�extinguishing agents to submit a con�
siderable distance, to provide fire suppression over large areas, reduce costs, time to ex�
tinguish, eliminate manual labor, improve flexibility and permeability of fire trucks. 

The effectiveness of fire suppression can be achieved only if the introduction of combat 
forces in the first 10 minutes, which is possible thanks to the use of science, as well as all 
of the technical and organizational measures. 

Perspective is the creation of fire and rescue vehicles and the use of fire�fighting units, 
which would have the ability to export a significant amount of fire extinguishing agents on 
the basis of four�wheel drive vehicle with high rates. 

 
Key words: emergencies, fire trucks, modularity, forest fires, multifunctionality. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ПОКРИТТІВ  

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
 

Проведено роботи з розробки й виготовлення експериментального зразка системи 
комплексної оцінки стану покриттів автомобільних доріг. Розроблений оригіналь�
ний комплекс оперативної оцінки автошляхів дозволяє в реальних умовах оцінити 
стан дорожнього покриття і створити базу даних стану автомобільних доріг  
з точною глобально�просторовою прив’язкою кожного з дефектів. Співробітникам 
дорожніх експлуатаційних організацій надано реальний інструмент оцінки стану 
дорожніх покриттів. 

 
Ключові слова: автомобільні дороги, покриття, стан, вимірювання дефектів, 

система оцінки якості. 
 
Стрімкий розвиток автомобільного транспорту і значне зростання числа до%

рожньо%транспортних подій, пов’язаних зі станом автомобільних доріг, обумо%
вив необхідність розробки методики комплексної оцінки стану автошляхів, що 
дозволяє більш глибоко дослідити зчіпні якості дорожніх покриттів, проаналізува%
ти причини дорожньо%транспортних пригод і розробити методики їх попередження. 

Оцінка якості покриттів автомобільних доріг здійснюється з різною метою 
залежно від потреб. Під час виявлення причин дорожньо%транспортних пригод 
необхідна інформація про величини коефіцієнта зчеплення в момент виникнен%
ня аварійної ситуації. Відповідні дорожньо%експлуатаційні організації збирають 
відомості про зчіпні якості покриттів, можливі їх зміни з часом для планування 
і своєчасного проведення ремонтних робіт. Виробників автомобільних шин ці%
кавить вплив їх характеристик: конструкції, внутрішнього тиску повітря, особ%
ливостей малюнка протектора, його глибини, насиченості, хімічного складу гуми 
на зчіпні властивості [1]. 

У більшості розроблених методик оцінка якості покриттів автомобільних доріг  
і їх зчіпних якостей зводиться до визначення величини коефіцієнта зчеплення 
на фіксованій швидкості руху. Але цього показника недостатньо для характе%
ристики ковзання покриттів у широкому діапазоні швидкостей руху. Не надає 
він також інформацію про ймовірну зміну ковзання покриття за часом [2]. 

Основною метою оцінки зчіпних якостей покриттів доріг, яку здійснюють 
дорожньо%експлуатаційні організації, є оцінка стану покриття, рівня слизькості 
та складання прогнозу для розробки плану проведення ремонтних робіт. Мето%
дика повинна забезпечувати отримання інформації про зчіпні якості покриття 
на момент обстеження з урахуванням характеристик транспортного потоку, ре%
жиму руху автомобілів, характеру й дефектів дорожнього полотна тощо. 
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Мета статті — розробка високонадійного, здатного працювати в реальних 
дорожніх експлуатаційних умовах, комплексу оцінки автомобільних доріг, відпо%
відного обладнання з точними даними стосовно дефектів покриття і глобально%
просторовою прив’язкою кожного з них для створення баз даних стану автошляхів. 

Основна методика оцінки. Основним показником, що характеризує зчіпні 
якості дорожніх покриттів, є коефіцієнт зчеплення, непрямим — макро% та мікро%
шорсткість поверхні. Основою методу оцінки зчіпних якостей покриттів доріг 
є закономірність, що відображає залежність величини, характеру і ступеня зміни 
коефіцієнта зчеплення від шорсткості й твердості покриття, погодно%кліматичних 
умов, параметрів транспортного потоку: швидкості, інтенсивності, складу. Оцінка 
рівня зчіпних якостей дорожніх покриттів полягає у порівнянні фактичних або 
розрахункових значень коефіцієнта зчеплення і висоти нерівностей макрошорст%
кості поверхні з нормативними, гранично допустимими за умовами безпеки руху 
автомобілів, їх значеннями. 

Під час обстеження автомобільних доріг для об’єктивної оцінки зчіпних якос%
тей покриттів повинен бути виконаний комплекс робіт, який включає вимірюван%
ня коефіцієнта зчеплення, шорсткості, твердості, температури поверхні покриття 
та повітря, оцінки форми дефектів покриття, збір інформації про інтенсивність 
руху, складу транспортного потоку та перспективи зміни його у майбутньому, 
збір відомостей про розмір щебеню, що був використаний для будівництва шару 
зносу, початкової макро% і мікрошорсткості поверхні покриття. 

Для вирішення цих задач був розроблений комплекс оперативної оцінки стану 
дорожніх покриттів за умови його експлуатації у складі автомобільного поїзда 
з базовим тягачем ВАЗ%21011. Загальна компоновка цієї системи зображена на 
рис. 1 а. 

Причіпний стенд, рамна конструкція — з металевого швелера, складається 
з продольної дволонжеронної несучої системи. До неї приварені дві поперечини, 
з’єднані між собою малими продольними лонжеронами — основа для кріплення 
ступиць коліс. На причіпному стенді зверху встановлений контейнер для розта%
шування GPS системи позиціонування й просторового орієнтування з парабо%
лічною антеною зв’язку з супутниками. Позиціонування за допомогою 7 супут%
ників забезпечує просторове орієнтування і видачу інформації про стан дорож%
нього полотна і розташування дефектів на проїзній частині з необхідною точ%
ністю (рис. 1 б). 

 

 
а) б) в) 

Рис. 1 — Загальна компоновка причіпного комплексу  
оперативної оцінки стану дорожніх покриттів у складі автопоїзда,  

функціонування систем GPS позиціонування і виміру сил 
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В передній частині продольної лонжеронної несучої системи закріплений 
зчіпний пристрій, а в задній частині автомобіля кріпиться форкоп, у балці якого 
встановлені тензодатчики для вимірювання сил, що діють на візок системи. 
На рис. 1 в зображений елемент силової балки, пристосований для вимірювання сил 
і моментів. Принцип роботи полягає у тому, що під дією осьової сили R згина%
ються тонкі вертикальні стійки з наклеєними на них тензодатчиками. З таким 
закріпленням пружного елемента інші складові сил і моменти викликають дуже 
малі деформації, які практично не сприймаються датчиками. Пружний елемент 
4 для вимірювання осьової сили виконаний у вигляді прямокутника. На лівий 
тонкий стрижень цього елемента, що згинається тільки під дією осьового зу%
силля, наклеєні тензодатчики 14÷17. Пружний елемент 5 призначений для вимі%
рювання нормальної сили N і моменту Мг. На ньому попарно наклеєні дат%
чики 6÷13. 

Електричні схеми з’єднання датчиків зображені на рис. 1 в. Кожний міст під%
ключається до окремого каналу тензостанції. Для реєстрації зміни тензоопору 
застосовується розроблена оригінальна електронна апаратура, а саме комплект 
підсилювачів ЦАП і бортова ЕОМ, за показами якої визначаються діючі сили 
різницею потенціалів моста ∆U. З урахуванням цього значення осьова сила  
R = ∆U/k (де k — тарировочний коефіцієнт установки). У дослідженнях засто%
совуються одночасно декілька тензотерезів, але конструктивно найдені оригі%
нальні рішення, коли одні тензотерези, які використовуються для вимірювання 
ряду параметрів, мають у собі фактично декілька тензотерезів. Оригінальні елек%
тронні блоки дозволяють реєструвати вимірювані величини на багатьох каналах. 

Тарировочні виміри довели, що розроблені внутрішні тензометричні терези, 
розташовані у зчіпній балці, дозволяють вимірювати діючі сили і моменти у ре%
альних натурних експлуатаційних умовах з точністю до 1%. Відсутність складних 
підтримуючих пристроїв, як у механічних або електромеханічних терезів, дозволяє 
значно зменшити вплив інших факторів і підвищити точність вимірювань. 

Результати розробки і дослідження оптичних систем реєстрації дефектів 
покриття автомобільних доріг. Другою важливішою задачею вимірювального 
комплексу є розробка системи пристрою для автоматизованого дистанційного 
і безконтактного визначення координат точок тривимірної криволінійної по%
верхні дорожнього покриття. Проаналізовані конструкції пристроїв для ви%
значення двовимірних криволінійних профілів та тривимірних криволінійних 
поверхонь [3, 4]. Пристрої такого типу для вимірювання координат точок по%
верхні виробів містять освітлювач з монохроматичним джерелом випроміню%
вання, двозаломний кристал, розміщений між двома круговими поляризаторами, 
фотоприймач типу ПЗЗ камери і процесор. До таких пристроїв також нале%
жить пристрій, що містить вимірювальний наконечник для здійснення конта%
кту зі сканованою поверхнею, циліндричний напрямний стрижень з рухомим 
відносно нього повзуном, жорстко з’єднаним з вимірювальним наконечником, 
розташовані безпосередньо на повзуні датчики обертального і прямолінійного 
переміщення повзуна відносно циліндричної поверхні напрямного стрижня, 
вузол кріплення пристрою на сканованій поверхні. Недоліком цих пристроїв 
є те, що всі вони розраховані на процес контактного або безконтактного ска%
нування поверхні, що має певний проміжок часу, який зумовлюється необ%
хідністю послідовного дослідження різних його точок шляхом зміни розташу%
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вання скануючого елементу або ж самої поверхні. При збільшенні тривалості 
процесу сканування зростає вірогідність появи додаткових похибок визначення 
координат через вібрації, знижується зручність роботи з пристроєм, оперативність 
проведення вимірювань. Наявність в пристроях кінематичних з’єднань сприяє 
появі похибок вимірювань внаслідок зношування деталей, початкових люфтів. 

Найбільш перспективною для виконання наданих завдань є конструкція 
пристрою визначення рельєфу поверхні об’єкта, що містить блок освітлення, 
який формує лінійку рівновіддалено розташованих світлових плям, рухомий блок 
реєстрації зображення поверхні з світлочутливим елементом і вузол обертання 
об’єкта [5]. 

Блоком освітлення поверхні можуть бути: 
– серія світлодіодів, 
– послідовно встановлені лазер, інтерферометр і щільова діафрагма, 
– послідовно встановлені лазер і дифракційна решітка. 
У блоці реєстрації зображення освітленої поверхні може використовуватися 

світлочутлива плівка або ПЗС%матриця. Визначення координат точок поверхні 
здійснюється після розрахунку зареєстрованого блоком зображення освітленої 
поверхні зміщення положень світлових плям внаслідок рельєфності поверхні. 
При цьому фактично вимірюваною величиною є не абсолютний, а відносний 
рельєф, тобто виміряний відносно певної опорної точки з початково відомою 
висотою рельєфу. Недоліком пристрою є наявність рухомих елементів; довгий 
процес сканування; необхідність окремо, без допомоги пристрою, визначати ви%
соту рельєфу опорної точки; неможливість визначати рельєф великих об’єктів. 
Отже, виникає ціла гама проблем, що ускладнює використання цього метода в 
реальних експлуатаційних дорожніх умовах, місцях розслідування дорожньо%
транспортних пригод, у випадках проведення оціночних експрес%вимірів на 
місцях роботи з ремонту й відновлення поверхонь дорожніх покриттів. 

Було надане завдання скорочення часу проведення вимірювань, підвищення 
їх точності, а також розширення функціональних можливостей пристрою для 
визначення рельєфу об’єкта шляхом застосування принципу визначення коор%
динат точок поверхні з викривлення одноразово спроектованої на об’єкт сис%
теми паралельних ліній, забезпечення автономності пристрою, тобто можливість 
визначення координат поверхонь виключно засобами самого пристрою без 
проведення додаткових вимірювань положення опорних точок, нечутливість 
конструкції до коливань температури, звукових коливань, вітру, вібрації в умовах 
проведення вимірювань, можливості роботи з пристроєм, що закріплений  
у нахиленому чи повернутому стані. 

Пристрій для автоматизованого визначення координат точок тривимірної 
криволінійної поверхні дорожнього покриття, що містить блок опромінення  
і блок реєстрації зображення опроміненої поверхні, згідно з винаходом здійснює 
опромінення поверхні дорожнього покриття системою паралельних ліній, які 
розташовані у світловій чи несвітловій області електромагнітного спектру ви%
промінювань. Блок реєстрації зображення опроміненої поверхні дорожнього 
покриття області електромагнітного спектру розташований зі зміщенням від%
носно блоку опромінення цієї поверхні в напрямку, перпендикулярному до 
проектованих ліній, і виконаний з можливістю передачі даних про отримане 
зображення через стандартний дротовий роз’єм або бездротовим зв’язком до 
блоку ЕОМ для обробки інформації та розрахунку координат точок поверхні 
за відомими геометричними характеристиками пристрою. 
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Спроектована система паралельних ліній охоплює всю поверхню, яка дослі%
джується, зникає необхідність повторного її опромінення. Час проведення вимірів 
визначається лише часом, необхідним для одноразової реєстрації зображення 
опроміненої поверхні. Подальше надання інформації про отримане зображення 
до блоку ЕОМ, обробка її та розрахунок координат точок поверхні можуть про%
водитися згодом, окремо від процесу проведення вимірів. Блоком опромінення 
поверхні може бути система, що включає послідовно встановлені лазер і диф%
ракційну решітку, а світлочутливим елементом блоку реєстрації зображення 
опроміненої поверхні — чутлива до електромагнітного випромінювання дов%
жини хвилі, що застосована, електронна матриця. 

Точність визначення координат поверхні зростає при зменшенні відстані між 
паралельними лініями, проектованими на поверхню, їх товщини, підвищенні 
розподільної здатності та якості сприйняття зображення блоком реєстрації 
зображення опроміненої поверхні, зменшенні відстані від пристрою до ска%
нованого об’єкту і відповідному зменшенні сканованої області. 

Така конструкція дозволяє отримати універсальний легкий і швидкий у за%
стосуванні пристрій для оперативного визначення координат тривимірних кри%
волінійних поверхонь автомобільних доріг, виготовлених з різних матеріалів,  
в реальних експлуатаційних дорожніх умовах, місцях розслідування дорожньо%
транспортних пригод, у випадках проведення оціночних експрес%вимірів на місцях 
відновлення дорожніх покриттів, з автоматичною передачею даних до ЕОМ для 
проведення розрахунку координат та подальшої обробки отриманої інформації. 

Принципова схема пристрою для автоматизованого визначення координат 
точок тривимірної криволінійної поверхні дорожніх покриттів зображена на рис. 1 а. 
Координатна сітка отриманого зображення поверхні приведена на рис. 1 б. 

Пристрій містить, блок 1 опромінення поверхні дорожнього покриття 4; блок 2 
реєстрації зображення опроміненої поверхні дорожнього покриття 4, розташо%
ваний зі зміщенням a відносно блоку 1, опромінення поверхні дорожнього по%
криття 4 в напрямку, перпендикулярному до проектованих блоком 1; опромі%
нення поверхні дорожнього покриття 4 ліній 5, а також блок 3 ЕОМ (рис. 2 а) 

На рис. 2 а також позначені проектовані на поверхню дорожнього покриття 
4 у світловій чи несвітловій області електромагнітного спектру випромінювань 
паралельні лінії 5 (їх викривлення внаслідок рельєфності поверхні не відображе%
не на рисунку). Отримане зображення поверхні є матрицею числових значень 
кольору його точок, показаних на рис. 2 б, має ширину L точок і висоту H то%
чок, для їх ідентифікації прийнята Декартова система координат з початком О 
(0; 0) у верхньому лівому куті. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 — Принципова схема пристрою для автоматизованого визначення  
координат точок тривимірної криволінійної поверхні дорожніх покриттів (а)  

і координатна сітка отриманого зображення поверхні (б) 
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Пристрій для автоматизованого визначення координат точок тривимірної кри%
волінійної поверхні дорожнього покриття працює наступним чином (рис. 2 а). 
Під керуванням блоку 3 ЕОМ блок 1 опромінення поверхні дорожнього покрит%
тя 4 створює і проектує на поверхню дорожнього покриття 4 систему парале%
льних ліній 5, що лежать у світловій чи несвітловій області електромагнітного 
спектру випромінювань. Блок 2 реєстрації зображення опроміненої поверхні, 
розташований зі зміщенням відносно блоку 1 опромінення поверхні дорож%
нього покриття 4 в напрямку, перпендикулярному до проектованих ліній 5, 
сприймає інформацію про зображення опроміненої поверхні і передає цю ін%
формацію до блоку 4 ЕОМ. Блок 4 ЕОМ автоматично аналізує зображення, 
розраховує величини викривлення спроектованих на поверхню дорожнього 
покриття ліній 5 і при відомих геометричних характеристиках пристрою ви%
значає за їх значеннями координати Х, Y та Z точок сканованої поверхні до%
рожнього покриття 4 відносно обраної системи координат. Таким чином забез%
печується підвищена точність визначення координат тривимірної криволінійної 
поверхні дорожнього покриття і його дефектів при скороченні часу проведення 
вимірювань, що надає можливість провадити виміри у реальному масштабі часу. 

Спеціально для оперативної тарировки запропонованої оптичної системи,  
а також для оперативної оцінки поверхні дорожніх покриттів розроблений опе%
ративний блок для визначення геометричних параметрів деформованих і не%
деформованих криволінійних поверхонь в реальних дорожніх і лабораторних 
умовах. Таким чином, при перевірці роботи оптичної системи забезпечується 
підвищена оперативність роботи і точність визначення координат тривимірної 
криволінійної поверхні дорожнього полотна та дефектів. 

На рис. 3 зображені варіанти поверхонь автодоріг, для яких здійснювались 
оригінальні натурні експериментальні дослідження за допомогою розробленого 
комплексу. 

  

  

Рис. 3 — Варіанти поверхонь автодоріг, для яких здійснювались оригінальні  
натурні експериментальні дослідження за допомогою розробленого комплексу 
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Безперервна відеозйомка поверхні дороги й навколишньої транспортної си%
туації із запам’ятовуванням інформації на електронних носіях разом з даними 
GPS координат, дозволяють обробляти і аналізувати отриману інформацію  
у повному обсязі в стаціонарних лабораторних умовах. Аналіз і порівняння 
кількох вимірів надає можливість проаналізувати тенденції зміни стану дорож%
нього покриття та прийняти обґрунтоване рішення стосовно його ремонту. 

Перспективи досліджень. У даний час ведуться роботи зі створення комбіно%
ваної GPS%ГЛОНАСС системи та інтеграції до станцій WAAS, EGNOS, MSAS, 
які надають можливість за рахунок інформації, що передається, стосовно ко%
рекції диференційного режиму зниження похибки, а також використання більш 
складних диференційних режимів. Проведені випробування за рахунок вико%
ристання внутрішніх гіроскопічних систем свідчать, що точність позиціонуван%
ня системи фактично не залежить від відкритості місцевості та висоти супут%
ників над горизонтом, бо внутрішня гіроскопічна корекція нівелює тимчасове 
зникнення сигналів супутників. 

Висновки. Розроблений комплекс оперативної оцінки стану дорожніх по%
криттів дозволяє комплексно в реальних дорожніх умовах оцінити стан дорож%
нього покриття і створити комплексну базу даних про стан покриття великих 
ділянок автомобільних доріг з конкретними даними стосовно дефектів покриття 
з точною глобально%просторовою прив’язкою кожного з дефектів. Результати 
випробувань розробленого комплексу у реальних дорожніх умовах показали 
його високу точність і надійність. 

 
Проведены работы по разработке и изготовлению экспериментального образца 

системы комплексной оценки состояния покрытий автомобильных дорог. Разра�
ботанный оригинальный комплекс оперативной оценки состояния дорожных по�
крытий позволяет комплексно в реальных дорожных условиях оценить состояние 
дорожного покрытия и создать комплексную базу данных о состоянии покрытия 
больших участков автомобильных дорог с конкретными данными о дефектах по�
крытия и точной глобально�пространственной привязкой каждого из дефектов. 
Сотрудникам дорожных эксплуатационных организаций дан реальный инстру�
мент оценки состояния дорожных покрытий. 

 
Ключевые слова: автомобильные дороги, покрытие, состояние, измерение де�

фектов, система оценки качества. 
 
The works on design and production of an experimental prototype of an integrated 

road coatings assessment system are realized. Developed original complex for rapid as�
sessment of the road surface conditions allows complex estimation of the road surface in 
real operation conditions and creation of a comprehensive database on the state of cover�
ing of large road sections with specific data about coating defects and accurate globally 
spatially referenced indication to each defect. The roadway maintenance organizations 
are given a working assessment tool to evaluate road pavements. 

 
Key words: highways, road coatings, state estimation, quality damage measurement, 

assessment system. 
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доктор архітектури, професор, 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ: РЕГУЛЯТИВНІ АСПЕКТИ 
МІСТОБУДІВНОЇ ПРАКТИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ПРИЧОРНОМОР’Я 
 

У статті висвітлено результати міжнародного співробітництва щодо розроб�
лення регулятивних документів для містобудівного проектування та актуальні 
проблеми сталого туристичного розвитку Чорноморського Єврорегіону. 

 
Ключові слова: міжнародне співробітництво, природоохоронні заходи, курортно�

рекреаційні території, туристичні центри, об’єкти ландшафтної архітектури. 
 
Українська наукова школа з вивчення архітектурно�містобудівних проблем 

розвитку курортів, зон рекреації та туризму була сформована протягом 1970–2010 
років такими відомими вченими, як М. Барановський, Ю. Бондар, В. Городсь�
кой, В. Зарецький, О. Мазуркевич, Т. Панченко, І. Родічкін, В. Ткаченко та інши�
ми фахівцями. У цей період, крім наукових досліджень типології рекреаційних 
закладів, принципів містобудівної організації територій курортів, зон відпочинку 
та туризму, природного районування території України, особливостей раціо�
нального використання та охорони природних ресурсів приморських районів 
Азовсько�Чорноморського узбережжя та гірських районів Українських Карпат, 
вивчався світовий досвід та здійснювались спільні наукові проекти за різними 
напрямами з фахівцями різних країн світу. 

Мета статті — ознайомити архітектурну спільноту з практикою міжнарод�
ного співробітництва у напрямах містобудівного ландшафтного та курортно�
рекреаційного розвитку прибережних територій в басейнах Чорного та Азов�
ського морів. Активізувати участь України в цих процесах. 

Однією з перших спроб подолати інерцію усталених підходів до норматив�
ного регулювання природокористування, використання та забудови територій, 
в тому числі приморських, відповідно до нових соціально�економічних умов 
розвитку країни стала розробка у 1996 р. у рамках Держкоммістобудування 
України та Агентства США з міжнародного розвитку «Довідника з виконання 
проектів «зонінг�планів» населених пунктів (В. Гусаков, У. Валетта, В. Нуде�
льман, О. Вашкулат), правила якого було успішно впроваджено українськими 
фахівцями спільно з експертами американської компанії ПАДКО (АМР США) 
у містобудівній документації для м. Чернігова [1]. Зауважимо, що тільки через 
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15 років актуальність цієї роботи була визнана на законодавчому рівні у Законі 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» (2010 р.), хоча «зонінги» 
у вигляді місцевих правил використання і забудови територій увійшли у норму 
містобудівного проектування. 

Що ж стосується інших міждержавних проектів, то найбільш продуктивним 
виявилось Міністерство охорони навколишнього природного середовища Укра�
їни, під егідою якого спільно з міжнародними організаціями (GEF, TACIS, 
UNWTO) виконано більше десяти актуальних робіт, незмінною складовою яких 
були питання щодо планування територій рекреації та туризму. 

Одним з останніх проектів, ініційованих ЄС через Європейську Комісію (ЄК), 
була комплексна робота під назвою «Співпраця щодо довкілля Чорного моря» 
у чотирьох країнах Східної Європи, Кавказу й Центральної Азії за підтримки 
програми ТАСІS. Виконавцями цієї роботи були національні експерти Грузії, 
Російської Федерації, України (представники прибережних чорноморських 
держав) та Молдови, територія якої повністю лежить у басейні Чорного моря  
і наближена до його узбережжя. Цей проект було розпочато у 2007 р., консор�
ціумом у складі Євроконсалт Мотт МакДональд (Нідерланди) спільно з Мотт 
МакДональд (Великобританія) і Мільйо (Бельгія). 

Мета цього проекту спрямована на покращення регіональної співпраці і вдос�
коналення головної з регіональних угод, а саме Конвенції про захист Чорного 
моря від забруднення (Бухарестська конвенція). Його результативними части�
нами у 2009 році стали проект Закону України «Про прибережну смугу морів» 
(В. Карамушка, Н. Малишева, Н. Мовчан,О. Паніна, Т. Панченко тощо), а також 
«Рекомендації з планування території прибережної смуги моря» (Т. Панченко), 
які було представлено на Міжнародній конференції у Стамбулі (Туреччина, 
28–29 жовтня, 2009 р.) [2, 3]. 

Тільки ці два наведені приклади свідчать про ефективність міждержавних 
контактів співпраці фахівців щодо прискореного адаптування найсучасніших 
світових вимог у регулятивні документи вітчизняної містобудівної практики. 

Базуючись тільки на тих наукових дослідженнях, що було здійснено авто�
ром особисто, можна зауважити широкий тематичний спектр цих досліджень 
та розгалужену географію країн – виконавців (табл. 1). Враховуючи, що інші 
науковці таких установ, як «Дніпромісто», «Львівська Політехніка», КНУБА 
тощо також брали участь у міжнародних проектах за відповідними для них те�
матичними напрямами, в цілому це сприяло і сприяє не тільки взаємному об�
міну досвідом, але й досягненню нових наукових результатів, приведенню но�
рмативно�правових документів відповідно до стандартів світового рівня. 
Таблиця 1 — Основні теми, які розроблялись в Україні протягом 197362009 років в 

рамках міжнародного співробітництва під науковим керівництвом або за 
участю автора 

Назва роботи (мовою оригіналу), 
участь автора 

Країни6виконавці (бенефіціари),  
Європейські структури, рік 

1. Методические рекомендации по развитию 
приморских курортно�рекреационных образо�
ваний (співавтор) 

Украина – Болгария, 1973 

2. Пространственная организация среды отды�
ха (автор доповіді для Держбуду) 

Украина – ЕЭК ООН, 1983 

3. Рекреационные потребности и формы орга�
низации отдыха в Украине (автор доповіді для 
Держбуду) 

Украина – ЕЭК ООН, 1985 
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4. Развитие курортов и зон массового отдыха  
в Украине (автор доповіді для Держбуду) 

Украина – ЕЭК ООН, 1986 

5. Методические рекомендации по проектиро�
ванию курортов их центров, зон отдыха и ту�
ризма в системах населенных мест (науковий 
керівник, співавтор) 

Украина – Румыния, 1988 

6. Рекомендации по проектированию курор�
тов, зон отдыха и туризма в МНР (співавтор) 

Украина – Монголия, 1991 

7. Tourism Development in Ukraine. National 
Report (автор доповіді) 

Ukraine – UIA, Cyprus, 1994 

8. Sustainable Tourism Development in the 
Coastal Zone of Ukraine. National Report (націо�
нальний координатор і автор публікації) 

Ukraine – BSEP (PCU), 
Turkey, 1995 

9. Nature and Culture resources as a basis of 
Ecotourism Development. National Report (ав�
тор доповіді) 

Ukraine – UNESCO, 
Slovakia, 1996 

10. The Strategy of use Landscape resources, 
Historical and Cultural heritage for International 
Tourism Development. National Report (автор 
доповіді) 

Ukraine – European Union, 
Ukraine, 1996 

11. Historical cities and their renovation (автор 
доповіді і публікації) 

Ukraine – UIA, Israel, 1996 

12. Transformation of the Ukrainian Towns within 
postchornobil transitional period (співавтор допо�
віді і публікації з М. Дьоміним) 

Ukraine – UIA, Spaine, 1996 

13. Black Sea Sustainable Tourism Initiative. 
Background Report (національний координатор, 
співавтор доповіді і публікації) 

Ukraine – GEF, BSEP (PCU), 
Turkey, 1996 

14. Approaches to Rural Tourism Development in 
Ukraine. National Report (автор доповіді) 

Ukraine – Hungary, 1997 

15. The Most Important Aspects for Development 
of Ecotourism on the Black Sea Coast (автор 
доповіді і публікації) 

Ukraine – EUCC, 
Netherlands, 1998 

16. Ecological Constructions. National Report 
(автор доповіді) 

Ukraine – Berlin University, Germany, 1998 

17. Development of Ecological Tourism in 
Ukraine (науковий керівник, співавтор публікації)

Ukraine – UNDP,USA,1999 

18. Ecotourism Development in the Black Sea 
Region of Ukraine (автор доповіді і публікації) 

Ukraine – SCSEIO, Ukraine,2000 

19. Guidelines on Territorial Planning in Coastal 
Zone (національний експерт і автор публікації) 

Ukraine – EU, Netherlands, 
UK, Belgium, 2009 

20. Law of Ukraine «On the Coastal Zone» (націо�
нальний експерт і співавтор публікації) 

Ukraine – EU, Netherlands, 
UK, Belgium, 2009 

21. Saving the Black Sea together (національний 
експерт) 

Ukraine – EU, Netherlands, 
UK, Belgium, 2009 

Важливе значення мають також дієві державні контакти з провідними між�
народними організаціями — Радою Європи і Європейським Союзом. Так, на�
приклад, значною політичною ініціативою Ради Європи є Концепція створення 
нового Єврорегіону в басейні Чорного моря, що відкриває великі можливості 
для перспективного туристичного розвитку країн Чорноморського економічного 
союзу (ЧЕС). У цьому напрямі Російською міжнародною академією туризму, на 
кафедрі ЮНЕСКО у 2005 році була запропонована наукова тема (Н. Лавєров, 
І. Зорін) щодо вивчення взаємодії матеріальних об’єктів культури та туристич�
них послуг, норм та стандартів з охорони та раціонального використання куль�
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турної спадщини у сфері туризму в межах спеціальної науково обґрунтованої 
«Програми розвитку Чорноморського туристичного регіону», альтернативного 
Середземномор’ю, що передбачає порівняно з останнім більшу збалансова�
ність природних умов та антропогенних навантажень на узбережжі. 

Україна та її причорноморські області, а також АР Крим, як свідчать дані 
містобудівної практики Дніпроміста, володіють значним економічним, куль�
турним та курортно�рекреаційним потенціалом, який використовується вкрай 
недостатньо. У той же час для розвитку південного вектора Євроінтеграції і, 
зокрема, туризму існують вагомі передумови: цей регіон знаходиться на перетині 
міжнародних шляхів Європа�Азія, сполучень Центральної і Північної Європи 
(Дунай – Рейн — Майн), напрямів на Близький Схід до Південно�Східної Азії, 
авіазв’язків країн СНД з державами Середземномор’я. Так, наприклад, в ме�
жах України два міжнародних транспортних коридори проходять територією 
Одеської області; при цьому найбільш перспективним є Євро�Азійський транс�
портний коридор з паромною переправою Іллічівськ — Поті, який фінансується 
ЄС в рамках програми TRASECA. Розвиток перспективних напрямків сполучень 
Причорномор’я з іншими країнами та областями України (Одеса — Гданськ, 
ЧЕС – Чорне море, Київ – Севастополь та інших) сприятиме не тільки євроінтегра�
ційним процесам, але й формуванню Чорноморського туристичного єврорегіону. 

Однак, аналіз сучасного стану розвитку міжнародного співробітництва країн 
Чорноморського басейну у галузі туризму свідчить про існування певних проблем: 

– відсутність національного законодавства в окремих країнах та єдиних нор�
мативно�правових стандартів Європейського Союзу щодо розвитку цієї сфери; 

– інституційна неспроможність, незацікавленість державних установ та під�
приємницьких структур у здійсненні значних проектів розвитку міжнародно�
го туризму; 

– несформованість комплексної системи моніторингу та аналізу туристич�
ної діяльності на міждисциплінарному рівні з позицій охорони природи та 
культурної спадщини, забудови прибережних територій тощо. 

Тут не завадило б звернути увагу на те, що на відміну від України, в країнах 
Середземномор’я та деяких Причорноморських країнах законодавчі документи 
все ж таки існують та діють: Закон «Про благоустрій, охорону та освоєння узбе�
режжя» (Франція, 1986); Декрет�закон «Організація, планування та управлін�
ня територіями прибережної смуги» (Португалія, 1993); Надзвичайний ордо�
нанс «Інтегроване управління прибережною смугою» (Румунія, 2002); Закон 
«Про охорону навколишнього середовища узбережжя» (Ізраїль, 2004); Закон 
«Про організацію приморського узбережжя» (Болгарія, 2007); Морський білль 
Великобританії (2008) та інші. 

Це особливо важливо тому, що останнім часом стратегічного значення набу�
ває саме південний вектор європейської інтеграції України, пов’язаний з басей�
ном Чорного моря. Північно�Західне Причорномор’я та узбережжя АР Крим, 
як складові Причорноморського єврорегіону стають одним із впливових центрів 
світової політики, де повинні бути вирішені питання національних інтересів на�
шої країни, будівництва транснаціональних транспортних шляхів, входження до 
Чорноморської зони вільної торгівлі, зміцнення безпеки в регіоні, що в кінцевому 
результаті сприятиме розвитку регіональної економіки, в тому числі і туризму. 

Тому розроблення державної та європейської версій проекту Закону України 
«Про прибережну смугу морів» (2009), які складають фундаментальну основу 
для опрацювання його остаточного варіанту, безумовно є кроком вперед. 
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Таким чином, з огляду на представлений аналіз результатів міжнародної 
співпраці тільки за одним із напрямів наукової діяльності, а саме туристично�
рекреаційним, можна зробити висновок, що для регулювання природокорис�
тування, раціонального використання та забудови приморських територій, для 
розвитку туризму, як однієї із ефективних сфер економіки, культури, інновацій 
необхідна «Міждержавна програма інтегрованого туристичного розвитку Чорно�
морського Єврорегіону» для приморських країн — Болгарії, Грузії, Росії, Руму�
нії, Туреччини, України та інших держав, що знаходяться у зоні впливу Чорно�
морського басейну [4]. Подібна програма могла б створити базис для розроблення 
окремих національних програм, міжнародних норм та стандартів щодо охорони, 
формування і обґрунтованого використання природно�заповідних, історико�
культурних, курортно�рекреаційних та інших ресурсів, забезпечення збалансо�
ваного природно�антропогенного стану узбережжя, організації вздовж всього 
Чорноморського узбережжя взаємопов’язаної системи приморських історичних 
міст, місць етнічного та екологічного туризму, створення нових туристичних 
круїзних маршрутів різного тематичного спрямування. Однак, найголовніше, 
в рамках заключної частини такої міждержавної програми сталого розвитку при�
морських населених пунктів з поліфункціональною господарською структурою 
визначити перелік та зміст необхідних законодавчих ініціатив щодо екології 
регіону, вирішення земельних відносин, здійснення моніторингу забудови та 
благоустрою прибережної смуги та санітарного контролю водних ресурсів Чор�
номорського басейну. 

 
В статье показаны результаты международного сотрудничества по разработке 

регулятивных документов для градостроительного проектирования, а также акту�
альные проблемы устойчивого туристического развития Черноморского Еврорегиона. 

 
Ключевые слова: международное сотрудничество, природоохранные мероприятия, 

курортно�рекреационные территории, туристические центры, объекты ланд�
шафтной архитектуры. 

 
The results of international elaboration of regulative urban documents and actual 

problems of sustainable tourism development in the Black Sea Euroregion have been il�
lustrated in this article. 

 
Key words: international cooperation, nature protection measures, resort and recrea�

tional areas, tourist attraction, landscape architecture. 
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АРХІТЕКТУРНЕ МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ  

ЯК СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ 
 

У статті розглянуто питання синтезу архітектури і засобів різних видів ми�
стецтв у громадських будівлях. Визначено пропозиції щодо прийомів створення 
такого синтезу. 

 
Ключові слова: синтез мистецтв, архітектура, монументально�декоративне 

мистецтво, живопис, скульптура, дизайн. 
 
Для конкретизації архітектурно�художнього образу громадських будинків та 

споруд повинні використовуватися засоби різних видів мистецтв, що покликані 
сприяти збільшенню виразності їхніх екстер’єрів і інтер’єрів, забезпеченню не�
обхідного емоційного впливу на відвідувачів. 

Тенденція синтезу архітектури і різних видів мистецтв виявляється з особливою 
очевидністю в об’єктах культури (театри, кінотеатри, клуби, центри культури та 
дозвілля тощо), адміністративних будинках (банки, бізнес�центри), підприємства 
громадського харчування (кафе, ресторани) і сакральних будинках та спорудах 
(християнські храми), що органічно пов’язані із соціальними аспектами жит�
тя суспільства, із завданнями духовного і естетичного виховання людини. 

Над цією проблемою працювали: Ле Корбюзьє, С. Б. Базаз’янць, Н. І. Вели�
гоцька, Л. Є. Жоголь, А. В. Іконников, Т. В. Кара�Васильєва, І. О. Кузнецова, 
Н. Д. Манучарова, А. А. Мараховський, І. К. Минкявичус, Є. В. Муріка, В. В. Че�
пелик, О. В. Чепелик, В. Г. Чернявський, П. О. Флоренський, О. А. Швид�
ковський та ін. 

Мета статті полягає у визначенні напрямків взаємодії засобів монумента�
льно�декоративного мистецтва, дизайну та архітектури у цивільних будівлях  
і спорудах та наведенні пропозицій щодо підвищення якості архітектурного се�
редовища за умови створення синтезу. 

З історичного досвіду чітко вимальовується глибока соціальна сутність куль�
тури і релігії як явищ громадського життя, як художньої форми, як синтезу ху�
дожніх засобів архітектури, образотворчих і прикладних мистецтв, дизайну, му�
зики, слова та ін. В об’єктах культури і у християнських храмах, формується такий 
простір, де виникає ансамбль тимчасових (драматична дія, музика, спів), просторо�
вих (монументальний живопис, скульптура, декоративно�прикладне мистецтво)  
і просторово�тимчасових (освітлення, кольорова музика, світломузика) мистецтв 
під проводом архітектури. 

Безпосередній художній зв’язок встановлюється між однорідними видами мис�
тецтв і складніше між просторовими і тимчасовими. Століттями освячений зв’язок 
музики і поетичного слова, архітектури і живопису або архітектури і скульпту�
ри. Менш очевидний художній взаємозв’язок архітектури й музики [1, 2, 3]. 

___________ 
© В. В. Куцевич 
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Так, наприклад, такий відомий знавець давньоруської культури і духовності, 
як П. О. Флоренський, підходить до проблеми «церковного мистецтва» як прояву 
«вищого синтезу різнорідної художньої діяльності». Аналізуючи синтез мистецтв 
як вираз «цілісного організму храмового дійства», він розглядає мистецтва, що 
входять у це «дійство», як учасник організації цього дійства у художнє ціле. Тому 
архітектура, іконопис розглядається тут у взаємодії із «допоміжними, але разом із 
тим дуже суттєвими» мистецтвами, такими, як «мистецтво вогню», «мистецтво 
запаху», «мистецтво диму», «мистецтво одягу» тощо, аж до «своєрідної хореогра�
фії», що проступає у розміреності церковного руху під час входів і виходів свя�
щеннослужителів, у сходженні ликів, у обходженні навколо престолу і храму  
у церковних процесіях... У храмі, власно кажучи, все сплітається з усім: храмова 
архітектура, наприклад, враховує навіть такий малий, мабуть, ефект, як стрічки 
голубуватого фіміаму, які в’ються по фресках і обвивають купол, які своїм ру�
хом і сплетінням майже безмежно розширюють архітектурні простори храму, 
пом’якшують сухість і жорсткість ліній і, як би розправляючи їх, приводять  
у рух і життя... Згадаємо про пластику і ритм руху священнослужителів, напри�
клад, під час кадження*, про гру та переливи складок дорогоцінних тканин, 
про пахощі, про особливості вогненного провіювання атмосфери, що іонізу�
ється тисячами палаючих вогнів. 

У той же час згадаємо, що синтез храмового дійства не обмежується лише 
сферою образотворчих мистецтв, але й залучає до свого кола вокальне мистецт�
во, поезію усіх видів, сам знаходячись у площині естетики — музичної драми [4]. 

Природа архітектури обумовлює можливість синтезу її з образотворчим і де�
коративно�прикладним мистецтвом. Архітектурний простір впливає на фор�
мування творів монументально�декоративного мистецтва, а вони у свою чергу, 
на просторові і пластичні рішення будинку, на створення комплексного образу, 
що виникає в результаті цього синтезу. 

Традиційними видами мистецтв, які «співробітничають» з сучасним архітек�
турним середовищем об’єктів, що розглядаються, є живопис, скульптура, де�
коративно�прикладне мистецтво та дизайн. 

Основною вимогою, яка до них ставиться, є насамперед правильний вибір 
місць розташування, розмірів і форм, визначення характеру цих творів. На під�
ставі проведених автором досліджень і експериментального проектування пропо�
нуються такі прийоми розташування засобів монументально�декоративного 
мистецтва: розташовуються у комплексі з будинком, що стоїть окремо, на фа�
садах будинків, в інтер’єрах будинків. 

Твори монументально�декоративного мистецтва повинні тематично відпові�
дати основній функції закладу, установи або підприємства, а їхнє розміщення 
має бути органічно пов’язане з графіком руху відвідувачів, просторовою орга�
нізацією й акцентуванням уваги на головному в змісті інтер’єра. Типологічні 
особливості будинків та споруд впливають на вибір композиційних прийомів  
і місць розташування засобів монументально�декоративного мистецтва. 

Засвоєння образу цих творів тим ефективніше, чим зрозуміліше для сприй�
няття організована структура інтер’єра об’єкта. Треба вказати кілька вихідних 
умов, які необхідно враховувати проектувальникам у разі розташування засобів 
монументально�декоративного мистецтва у внутрішній структурі будинків [5]. 

___________ 
* Cвященнодія, що полягає в обкурюванні димом зі спалюваного в кадильниці ла�

дану храму, його частин, священних предметів, людей у храмі. 
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По�перше, необхідно визначити кількість приміщень, у яких можуть бути 
розташовані засоби монументально�декоративного мистецтва, що послідовно 
сприймаються у загальному контексті простору інтер’єра. З психології відомо, 
що для сприйняття і відчуття цілісності композиції інтер’єра, кількість його 
структурних елементів повинна бути обмеженою. По�друге, необхідно визна�
чення акцентного простору структури інтер’єра з розташуванням у ньому за�
собів монументально�декоративного мистецтва. 

Просторовий розподіл функціональних процесів, що протікають у громадсь�
ких будинках та спорудах, можна умовно поділити на три складові частини, що 
містять вхідну, основну і додаткову групу приміщень. Основою структури ін�
тер’єра є принцип розподілу руху в просторі різних за величиною і значенням 
приміщень. Великі простори відповідають найбільшій одночасній концентрації 
людей. Отже, і розвиток структури внутрішнього простору об’єкта будується 
виходячи з умов, що його головні функціональні елементи (зали для глядачів теа�
трів, кінотеатрів, клубів, центрів культури та дозвілля, адміністративних установ) 
не завжди вимагають акцентування засобами монументально�декоративного мис�
тецтва, і навпаки, внутрішній простір обідніх залів кафе, ресторану або сакраль�
ний простір храму — із усіма його елементами вимагає застосування засобів мо�
нументально�декоративного мистецтва (розпис, мозаїка, скульптура тощо) [6]. 

Часто визначальна функція об’єкта організується на основі поділу основно�
го простору на ряд дрібних, наприклад, у готелях (номери), в адміністративних 
будівлях (робочі приміщення), у клубах і центрах культури та дозвілля (кімнати 
для гуртків, майстерні тощо), в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах 
(класи, аудиторії, лабораторії). У цих випадках найбільшим простором стають 
додаткові приміщення, що служать для рекреації і очікування, що стають ніби 
розподільними просторами для виконання основної функції з розташуванням 
у них засобів монументально�декоративного мистецтва. Відповідно, додаткові 
простори можуть отримати характер кульмінаційного елемента (розвинутий 
вестибюль, фойє, вітальня, рекреація, хол тощо), значення яких може підкрес�
люватися засобами монументально�декоративного мистецтва. 

На підставі проведених досліджень автором установлені прийоми розвитку 
і зміни емоційного напруження відвідувачів в інтер’єрах громадських будинків 
під впливом засобів монументально�декоративного мистецтва і дизайну [5, 7, 8]. 
Так, наприклад, твори монументально�декоративного мистецтва розподіляються 
в інтер’єрі дисперсно, без акцентів, звідси й емоційна напруженість, рівна, не�
змінна у всіх групах приміщень. На жаль, такий прийом досить розповсюджений 
у практиці внаслідок того, що планування приміщень і графік руху взаємопо�
в’язані недостатньо чітко, а твори монументально�декоративного мистецтва роз�
міщені в різних зонах і не об’єднані однією ідеєю. У подібних випадках важко до�
могтися цілісного композиційного рішення і досягти великого емоційного ефекту. 

Якщо твори монументально�декоративного мистецтва розташовані в підго�
товчій зоні (вхідна, додаткова група приміщень) об’єкта, перпендикулярно на�
прямкові руху відвідувачів, при цьому емоційне напруження виникає з макси�
мальною силою, а потім при подальшому русі поступово згасає. Головна власти�
вість такої архітектурно�планувальної організації інтер’єра полягає в досягненні 
двох результатів. Перший — велике враження від твору монументально�деко�
ративного мистецтва, другий — сильне емоційне напруження, що виникає не 
у будь�якому місці, а саме на шляху до основних приміщень. 
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Це емоційне напруження і здатне створювати піднесений настрій. Аналіз 
практики проектування і будівництва громадських будинків та споруд дозволив 
рекомендувати для застосування різноманітні засоби монументально�декоратив�
ного мистецтва: керамічні панно, фрески, розписи, скульптурні композиції або 
вітражі тощо. 

Якщо твори монументально�декоративного мистецтва та дизайну розміщу�
ються в інтер’єрі послідовно (вхідна – основна – додаткова група приміщень), 
на основі чіткого графіка руху відвідувачів, емоційна напруга збільшується до 
кульмінаційного пункту поступово. У цьому випадку, завдяки зонуванню  
з урахуванням функціональної значимості і виявлення основних і другоряд�
них напрямків руху, інтер’єр має досить яскраво виражену характеристику емо�
ційної напруженості з емоційним ефектом, що постійно збільшується. Так на�
приклад, вівтарний простір християнських храмів з акцентами з мозаїки, 
фрескового живопису, вітражів, скульптури. 

Прийоми розміщення засобів монументально�декоративного мистецтва, охоп�
люють основні варіанти розвитку і змін емоційного напруження відвідувачів  
у громадських будинках та спорудах. Таким чином, характер емоційного напру�
ження в інтер’єрі, є результатом взаємозв’язку між графіком руху, розподілом 
зон інтер’єрів і розміщенням творів монументально�декоративного мистецтва 
та дизайну. З огляду на цей взаємозв’язок, можна уникнути випадкових рішень  
і домагатися бажаного ефекту емоційного напруження в інтер’єрі. 

Масштаб твору монументально�декоративного мистецтва зберігає своє зна�
чення і залишається, як і раніше, важливим важелем, зв’язуючи єдиною уза�
гальнюючою характеристикою окремі складові будівлі, її інтер’єра, а масштаб 
зображення бере участь у розкритті художнього образу об’єкта. 

Саме тому масштаб повинен бути встановлений відповідно до задуму в цілому. 
У цьому зв’язку варто досягати необхідної відповідності між творами мону�

ментально�декоративного мистецтва і побудовою простору. Велика сила образ�
ності й емоційного впливу заснована не на прикрасі, а насамперед, на специ�
фічних якостях самої архітектури як мистецтва, що об’єднує простір і людину 
в цьому просторі. 

Кращі приклади розташування засобів монументально�декоративного ми�
стецтва в громадських будинках та спорудах були композиційно пов’язані з їх 
архітектурою, створюючи справжній синтез мистецтв. Класичний зразок син�
тезу архітектури і різних видів мистецтв — храм, який дає уявлення про те, що 
справжня єдність естетичного, функціонального та утилітарного можлива лише 
на базі архітектури (наприклад, Софійський собор у Києві XI ст.). У ньому були 
сконцентровані зусилля на увічненні своєї епохи у всьому обсязі цього поняття. 
Фрески, мозаїки в поєднанні з архітектурою, що символізує всесвіт, ніби ство�
рюють реконструкцію «задуму» світу як єдиного гармонійного цілого. Створе�
ний засобами синтезу мистецтв храм регламентується не якимись другорядними 
розуміннями прикраси архітектури або збереження її площин, а глобальною 
ідеєю стирання розмежувань між художнім і життєвим, між створеним штучно  
і реальним, між видимим і невидимим [9]. Класичним прикладом синтезу ми�
стецтв є Софійський собор у Києві. 

Велика роль у формуванні міського середовища зараз надається дизайну, при�
значення якого — формування гармонійного, естетично повноцінного прос�
тору життєдіяльності людини. Дизайн може широко застосовуватися для «плас�
тичного» збагачення міського середовища, оскільки в ньому все більшу роль 
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відіграють такі компоненти, як міське умеблювання, візуальні комунікації, ре�
кламні установи тощо [10, 11]. 

На еволюцію суспільства великий вплив мають новітні науково�технічні та 
інженерно�технологічні досягнення і засоби. Вони висувають нові вимоги до 
рішення архітектурного простору та його дизайну, а також сприяють створенню 
середовища, що запам’ятовується. Для прикладу можна навести центр культури 
ім. Помпіду в Парижі (арх. Р. Піано, Р. Роджерс), будинок мерії у Лондоні (арх. 
Н. Фостер), японське відео�містечко «Міст радості», проект «Місто на час» 
(гурт АРКІГРЕМ) та проект культурно�інформаційного центру у Києві (арх. 
О. Костенко, В. Куцевич, В. Грунський. Так, в останніх двох проектах пред�
ставлена сукупність мобільних структур, що можуть бути демонтовані, розроб�
лених для передавання аудіовізуальних повідомлень (дозвілля, інформація). Від�
відувачі таких комплексів самі зможуть брати участь у створенні необхідного 
середовища, як би вступаючи до діалогу з його елементами через індивідуальні 
пульти керування. 

Сучасна архітектура є здобутком загальносвітового розвитку художньої і тех�
нічної цивілізації ХХ сторіччя та тільки народжуваного XXI сторіччя. Вона у 
даному своєму вигляді зобов’язана колективним зусиллям багатьох національних 
шкіл і окремих великих майстрів, що виробили структурно�естетичний еталон 
технічної доцільності її визначальним принципом. Але нівелювання національ�
ного в цьому загальносвітовому формотворному процесі очевидне. Звичайно, 
окремі майстри, такі як О. Нимейєр, І. Маковець, П. Портогезі, К. Танге, Т. Андо, 
Р. Жук змогли додати своїм творам національного колориту. Але, мабуть, од�
ним з кардинальних засобів протистояння відзначеному процесові нівелювання 
національного в архітектурі є синтез мистецтв. 

Варто зазначити, що це завдання не може бути розв’язне за допомогою 
«сувенірних» стилізацій під народне мистецтво. Тут важливіше пошуки нових 
способів утілення цілісної картини світу, зв’язаних з національними традиці�
ями і природним середовищем, що визначає багато чого в уявленні про прос�
торову структуру всесвіту, символіку його кольорового рішення тощо. 

Цілісність задуму повинна досягатися не механічним набором різних засобів, 
не безладною їх кількістю, а багатою «артикульованістю» і мірністю просто�
рових значеннєвих зв’язків між ними. Засоби монументально�декоративного 
мистецтва та дизайну повинні використовуватися з великим тактом, стрима�
но, тому що архітектура не витримує художнього багатослів’я [12, 13, 14]. 

 
В данной статье рассматриваются вопросы синтеза архитектуры и средств 

различных видов искусств в общественных зданиях. Определяются приемы для соз�
дания такого синтеза. 

 
Ключевые слова: синтез искусств, архитектура, монументально�декоратив�

ное искусство, живопись, скульптура, дизайн. 
 
In this article questions of the synthesis of architecture and means of different kinds of 

art in public buildings. Methods of such synthesis creation are determined. 
 
Key words: synthesis of the arts, architecture, painting, sculpture, design. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОСТУПУ МЕТОДИКИ  

АРХІТЕКТУРНОГО І ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОЕКТУВАННЯ —  
ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ «РУЧНОЇ ГРАФІКИ»  

ДО СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
У статті розглядаються питання перехідного періоду від традиційних мето�

дів ручного виконання архітектурних і дизайнерських проектів до застосування 
сучасних комп’ютерних технологій. Звертається увага на актуальність внесення 
змін у навчальний процес вищої школи, особливо при інклюзивному навчанні студен�
тів з обмеженими фізичними можливостями в інтегрованих групах. 

 
Ключові слова: архітектурне і дизайнерське проектування, індустріальне, пост�

індустріальне, інформаційне суспільство, інтегрована група, комп’ютерні техно�
логії, методика інклюзивного навчального процесу, програмне забезпечення, сту�
денти з обмеженими фізичними можливостями 

 
Бурхливий розвиток промислових методів виробництва у 19 ст. та першій по�

ловині 20 ст. дозволив деяким видатним вченим назвати цей період економіч�
ного поступу людства, як розширене індустріальне виробництво, з подібним 
умовним узагальнюючим визначенням тогочасного суспільства — індустріальне. 
Досягнувши надзвичайно високих для історії людства темпів і обсягів товар�
ного виробництва, розвиток індустріального суспільства поставив перед ним 
ряд небачених у минулому масштабних глобальних викликів, таких як: 

– споживання та переробка величезної кількості обмежених природних ре�
сурсів, з наближенням до їх остаточного вичерпання; 

– забруднення навколишнього середовища промисловими викидами; 
– гігантоманія у створенні промислових підприємств та їх виробів; 
– залучення чисельних мас населення у виробничі процеси з надмірною 

урбанізацією деяких регіонів; 
– демографічна криза у промислових районах, розпад родин, зниження 

народжуваності; 
– поширення інфекційних захворювань; 
– тотальні світові та місцеві військові конфлікти з загибеллю мільйонів людей; 
– бездумна мілітаризація економіки, накопичення зброї масового знищення; 
– розвиток небезпечних виробництв, неконтрольоване збереження та ви�

готовлення шкідливих матеріалів; 
_________________________________________________ 
© О. Р. Горбик, А. І. Ломовський, А. А. Ломовський, О. Є. Творонович 
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– техногенні катастрофи і аварії у великій кількості; 
– захоплення фінансових установ і влади в державах кримінальними угру�

пованнями; 
– концентрація капіталу банківської системи у вузькому колі осіб, що при�

зводить до загального зубожіння населення; 
– дія періодичних фінансово�економічних виробничих, будівельних, жит�

лових криз; 
– знищення індивідуальної особистості людини тощо. 
Більшість існуючих, вкрай негативних проблем мали свої витоки у поперед�

ніх суспільних формаціях, але їх глобальні, загрозливі для існування людства 
розміри були досягнуті тільки в індустріальний період. Не всі перелічені недо�
ліки є прямими наслідками процесів індустріалізації, але, безперечно, опосе�
редкованими. 

Усвідомлення основних вад індустріального суспільства та, переважно, вплив 
багатьох позитивних факторів, які притаманні цьому періоду, наприклад про�
гресивний розвиток виробництва та обігу товарів, зростання добробуту чисель�
них груп населення, загальне підняття освітнього рівня, а слідом за ним значний 
стрибок у науці, вагомі зміни технологічно�виробничої та соціальної сфер до�
зволяє провідним філософам та соціологам висловити гіпотезу про перехід люд�
ства у нову суспільну фазу або у новий, вищий етап індустріальної фази, що 
визначають як постіндустріальне, інформаційне суспільство. 

Для цього етапу характерні такі позитивні риси розвитку: 
– значна увага екологічним проблемам, перехід до незагрозливих для на�

вколишнього середовища індустріальних процесів, згортання або максималь�
не зменшення шкідливих виробництв та їх викидів; 

– ощадливе відношення до природних ресурсів та постійно діючих джерел 
енергії; 

– перехід від колосальних витрат на непотрібні глобальні проекти та про�
грами до наближених потребам окремої особи та її родини; 

– мініатюризація виробництв товарів, зменшення об’ємів спожитої сировини; 
– підвищення якості та збільшення часу використання товарів народного 

споживання, можливість їх переробки, реставрації та повторного застосування; 
– збільшення рівнів безпеки в усіх сферах життєдіяльності; 
– створення абсолютно безпечних систем життя людини; 
– розширене впровадження новітніх науково�технологічних досягнень у ви�

робництві та інші сфери людської діяльності тощо. 
Вихідні передумови. Наше дослідження якраз і відноситься до проблеми 

впровадження новітніх технологій в процес архітектурного та дизайнерського 
проектування, особливостей навчання студентів, зокрема, з обмеженими фізич�
ними можливостями, практичному застосуванню комп’ютерних і цифрових тех�
нологій на сучасному рівні. Починаючи з першого універсального електрон�
ного комп’ютера, який був створений 55 років тому — ці технології зробили 
неочікувано великі успіхи. 

Загальні питання навчання студентів з обмеженими фізичними можливостя�
ми (з урахуванням Болонського процесу) розглядались у відомому навчальному 
посібнику П. М. Таланчука, К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліної [4]; інформа�
ційні технології архітектурного конструювання, що викладаються паралельно 
з предметом архітектурне проектування, за досвідом кафедр інформаційних 
технологій в архітектурі КНУБА і комп’ютерних технологій будівництва НАУ 
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описані у статті О. В. Левченко, М. С. Барабаша [2]. Деякі проблеми навчання 
студентів з обмеженими фізичними можливостями з інклюзією в інтегровані групи 
при комп’ютерному дизайнерському дипломному проектуванні освітлювались 
у доповідях В. В. Куцевича, О. Ф. Мутиліна, О. Р. Горбика, А. І. Ломовського, 
О. Є. Твороновича [1, 5] на щорічних міжнародних науково�практичних конфе�
ренціях «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому 
освітньому середовищі», які мали місце в Університеті «Україна» — провідно�
му з цієї тематики. 

Зрозуміло, що методичні питання, яким присвячена дана публікація у вка�
заних роботах розглядалися у незначному обсязі. 

Формування мети статті (постановка завдання): запропонувати методичні 
підходи до якісного навчання студентів архітекторів та дизайнерів, у т. ч. з об�
меженими фізичними можливостями комп’ютерному проектуванню. 

Виклад методики та результатів дослідження. Нині неможливо собі уяви�
ти процес навчання студентів (архітекторів і дизайнерів) без вживання систем 
автоматизованого проектування (САПР). Існує сотні програм з використанням 
векторної графіки, що розроблені найвідомішими фірмами світу, які конку�
рують між собою, а, іноді, дублюють один одного. Найважливішими і більш 
відомими програмами є AutoCAD, ArchiCAD, 3ds Max, Artlantis Studio, Adobe 
Photoshop, сімейство Microsoft Office та багато інших. Кожна з цих програм 
має свою спеціалізацію. Встановлюються ці програми на операційні системи. 
Найбільш популярною операційною системою є Windows — з кожним роком 
вона оновлюється. Графічні редактори також встановлюються і на операційну 
систему Macintosh. Спеціалізованою програмою для архітекторів�дизайнерів  
є програма ArchiCAD. Вона створена для фахівців як параметрична модель. 
Освоївши її основи, студенти ознайомлюються і набирають досвід в проекту�
ванні архітектурного простору, в якому їм доведеться розробляти основні де�
талі. Програма розроблена провідною фірмою світового значення Graphisoft. 
Компанія Graphisoft є розробником цілого ряду високоякісних програмних 
продуктів — професійних рішень для архітекторів, дизайнерів, будівельників  
і експлуатаційних служб. Для студентів має важливе значення вивчення основних 
правил, будівельних норм, містобудівних ситуацій. Графічний редактор ArchiCAD 
надає широкі можливості у пізнанні об’ємного проектування житлових і цивіль�
них будинків і споруд, а також у проектуванні інтер’єрів. В основі концепції 
ArchiCAD лежить поняття так званого, «віртуального завдання», яке представляє 
об’ємну модель реального об’єкту та містить у собі необхідну інформацію для 
підготовки різноманітної документації і презентаційних матеріалів. Віртуаль�
на модель об’єкту містить в собі багато різноманітної інформації, для предста�
влення якої існує багато засобів таких як: 

– креслення (поверхові плани, розрізи�фасади, вузли, деталі тощо); 
– результати розрахунку кількісних показників (відомості, специфікації, 

експлікації); 
– презентаційні матеріали (фотореалістичність зображення, анімаційні фі�

льми, сцени віртуальної реальності); 
– файли різноманітних форматів для обміну даними з фахівцями суміжних 

спеціальностей, замовниками, консультантами та іншими учасниками процесу 
проектування які користуються іншими програмами (Auto CAD, Micro station, 
3D Studio та інші). 
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У ARCHICAD 16 з’явився органічно вбудований в засіб для вільного моде�
лювання — МОРФ (MORPH™), що дозволяє студентам створювати нові еле�
менти скільки завгодно складних форм за допомогою інтуїтивного графічного 
інтерфейсу і популярних технологій об’ємного моделювання, таких як техно�
логія push&pull (тягни і штовхай). Морф�елементи формуються або з нарису, 
створеного на будь�якій об’ємній поверхні за допомогою 3D�полигонів, або шля�
хом конвертації будь�якого існуючого BIM�елемента ARCHICAD. Новий ін�
струмент МОРФ (MORPH) — файли різноманітних форматів для обміну даними 
з фахівцями суміжних спеціальностей, замовниками, консультантами та іншими 
учасниками процесу проектування, які користуються іншими програмами. 

Найзручніший спосіб створення призначених для користувача BIM�компо�
нентів, конструкцій і елементів, з яких збирається будівля (наприклад, унікальні 
елементи інтер’єрів або елементи декору). У будівельній індустрії все постійно 
змінюється: щодня з’являються нові матеріали, конструкції, ідеї і технології. Від�
нині, будь�який користувач може не лише змоделювати свій об’єкт в об’ємі, 
але і викласти створений BIM�компонент в єдину хмарну базу об’єктів. Для 
об’єктів, що знову додаються, заводиться унікальний опис, по якому інші корис�
тувачі за допомогою ключових слів можуть вміти знайти не лише цей об’єкт, 
але і десятки схожих. Потім залишається лише підібрати необхідні для вашого 
BIM�проекта елементи і завантажити їх в проект одним клацанням клавіші миші. 
Унікально, що всі описані операції здійснюються в рамках ARCHICAD — 
програма надає повний набір інструментів для створення, пошуку, заванта�
ження і вивантаження об’єктів безпосередньо з діалогу. Крім того, всі BIM�
об’єкти, що викладаються, можна знайти на спеціалізованому веб�сервері�пор�
талі BIMcomponents.com, що надає для самоорганізації співтовариства корис�
тувачів ARCHICAD необхідні засоби: коментарі, рейтинги об’єктів, оновлення 
і тому подібне. На основі цих засобів складаються різноманітні види проектної 
документації, які в свою чергу, є відображенням однієї об’ємної моделі. За�
вдяки цьому, забезпечується взаємодія всіх елементів проекту і корегування 
автоматично відображаються у всіх складових частинах документації. Засоби 
ArchiCAD побудови фотореалістичних зображень дозволяють створювати такі 
зображення моделі у вигляді «моментальних знімків» поточного стану проекту. 

Фотозображення дозволяють йти набагато далі порівняно з видами, за допо�
могою 3D�вікна. Засоби їх побудови володіють складними спецефектами, які 
додають реалістичність зображенню всього проекту, або будь�якої його части�
ни. Фотореалістичні зображення є ідеальними засобами презентації і комуні�
кації між архітекторами�дизайнерами та замовниками; такі зображення краще 
за все сприймаються замовниками і дають точне та реалістичне сприйняття 
побудованої споруди або інтер’єру. Вивчивши основні правила користування 
цією програмою, студенти безперешкодно можуть передавати дані у інші гра�
фічні редактори, такі як Adobe Photoshop, Artlantis Studio, 3ds Max тощо. 

Artlantis R (Render) і Artlantis S (Studio) — французький партнер компанії 
Graphisoft. Різниця між версіями полягає в тому, що Artlantis S, окрім візуаліза�
ції зображень, дозволяє підготувати анімовані відеоролики, сцени і панорами 
віртуальної реальності. Простота роботи, інтуїтивний інтерфейс і потужні ін�
струменти управління дозволяють включити Artlantis в розряд «програмне за�
безпечення обов’язкове до використання» — з нею вже працюють понад 75 000 
архітекторів, дизайнерів і містобудівників в більш ніж 80 країнах. 
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Нова версія — Artlantis 3 укріплює своє положення новими можливостями; 
механізмом заломлення променів (Radiosity), управлінням відображення моделі 
за допомогою шарів, новим механізмом управління медіа�об’єктами, і спрощеним 
механізмом налаштування освітлення сцени. ARCHICAD експортує модель вір�
туальної будівлі у форматі Artlantis за допомогою спеціалізованого перетворення. 

Що стосується комп’ютерного навчання, то для студентів з особливими 
потребами необхідно налаштовувати спеціально комп’ютери. І для цього є всі 
можливості, особливо в останній час, з розвитком науково�технічного прогресу. 
Для користувачів з вадами зору в операційній системі Windows передбачені мо�
жливості включення режиму (Висока контрастність), режиму (Екранна лупа), 
а також озвучування (Екранний диктор). Для людей з порушеннями рухливо�
сті Windows дозволяє налаштовувати робоче середовище комп’ютеру таким 
чином, щоб облегшити їм роботу та зменшити вплив цих недоліків. У компо�
ненті «Клавіатура», яка входить до категорії панелі управління (Принтери та ін�
ше обладнання), є розкладки для користувачів, які вводять дані однією рукою. 

Для людей з порушенням рухомості існує альтернативний пристрій вводу — 
пневматичний маніпулятор, який є елементом допоміжної комп’ютерної тех�
нології для людей з порушенням рухомості. Пневматичний маніпулятор крі�
питься на голові і використовується замість миші. Цей пристрій дозволяє пе�
реміщати покажчик миші без використання рук, видуваючи повітря у трубку. 
Екранна клавіатура — це додаток, що відображує віртуальну клавіатуру на ек�
рані і дозволяє людям з обмеженою рухливістю друкувати на екрані за допо�
могою покажчика миші або джойстика. Екранна клавіатура призначена для 
полегшення роботи людей з обмеженою рухливістю. Для користувачів з об�
меженими можливостями операційна система Windows дозволяє продиктува�
ти комп’ютерну довідку електронної пошти, відраховувати набір чисел в елек�
тронну таблицю, чи створити документ. Використовуючи замість клавіатури 
засоби рукописного вводу, користувачі можуть написати записку – нагадування, 
чи підставляти підпис під документом. У Windows є кілька програм і налашту�
вань, які допоможуть зробити використання комп’ютера більш зручним. Як�
що користувач потребує спеціальних можливостей для роботи з комп’ютером, 
можна скористатися додатковими допоміжними програмними продуктами та 
технологіями. 

З Windows 8 ви можете легко отримати доступ до найбільш використовува�
них спеціальних можливостей з самого входу на екран. 

Використання комп’ютера без дисплея. Windows постачається з базовим за�
собом озвучування тексту, який називається «Екранний диктор». Диктор чи�
татиме вголос текст, який відображається на екрані. У Windows також є на�
стройки для надання звукових описів відео й керування появою діалогових вікон. 
Окрім того, існує багато інших програм і пристроїв, сумісних із Windows, які 
можуть допомогти особам з вадами зору, наприклад не візуальні екрани, при�
строї виводу шрифтом Брайля тощо. 

Полегшення перегляду інформації на екрані комп’ютера. Існує кілька налаш�
тувань, які можуть полегшити сприйняття інформації на екрані комп’ютера. 
Наприклад, екран можна збільшити лупою, можна налаштувати кольори для 
полегшення читання та сприйняття екрану, а, також, можна видалити зайві 
фонові рисунки та анімацію. 
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Використання комп’ютера без миші та клавіатури. У Windows включено ек�
ранну клавіатуру, яку також можна використовувати для введення тексту. Крім 
того, можна використовувати засіб розпізнавання мовлення, щоб керувати ком�
п’ютером за допомогою голосових команд, а також диктувати текст у програмах. 

Полегшення користування мишею. Можна змінити розмір і колір вказівника 
миші, а також керувати мишею з клавіатури. 

Полегшення користування клавіатурою. Можна настроїти Windows на роботу 
з мишею або клавіатурою таким чином, щоб було легше натискати сполучення 
клавіш, простіше вводити текст та ігнорувати випадкові натискання клавіш. 

Використання текстових і візуальних альтернатив звуку. Windows може за�
мінювати два типи аудіо�інформації візуальними відповідниками. Можна замі�
нити системні звуки візуальними попередженнями, а також можна відобража�
ти текстові підписи для усних діалогів у мультимедійних програмах. 

Полегшення читання та введення тексту. Є кілька налаштувань, що можуть 
полегшити читання та введення тексту. Пристосування «Екранний диктор» може 
читати інформацію, що з’являється на екрані. Крім того, можна настроїти від�
повідь клавіатури на певні натискання клавіш і керувати відображенням пев�
них візуальних елементів. 

Висновки. 
Комп’ютерні технології широко впроваджуються і в інженерній сфері, де 

обсяг математичних методів був завжди дуже високий. Зовсім інший, проти�
лежно�повільний рух у мистецькій діяльності у тому числі — архітектурі та ди�
зайні, де є паритет між об’єктивно меншим математичним мисленням, та сут�
тєвим художньо�естетичним, до певної міри, стихійно хаотичним підходом. 

В архітектурному і дизайнерському проектуванні відбулись значні зміни. 
Комп’ютерна графіка має великі переваги у якості, термінах, варіантності ро�
зроблення проектів. Настає актуальна проблема — навчання студентів, у тому 
числі з особливими потребами, комп’ютерній графіці, без якої неможлива про�
фесійна діяльність. Необхідно кардинально переформатувати навчальну про�
граму у бік збільшення навчальних годин на вивчення основ дизайнерського  
і комп’ютерного проектування. Альтернативи комп’ютерному проектуванню в наш 
час немає. Застарілі, допотопні методи навчання студентів�дизайнерів не можуть 
замінити необхідність удосконалення володіння персональними комп’ютерами 
(рис. 1, 2, 3). 

 
Рис. 1 — Приклад комп’ютерної графіки: перспектива котеджу. 

Виконав студент 3 курсу (інвалід загального захворювання) 
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Рис. 2–3 — Приклад комп’ютерної графіки: перспектива інтер’єру загальної кімнати 

та композиційного елементу. Виконав студент 2 курсу (інвалід з вадами слуху) 
 
В статье рассматриваются вопросы переходного периода от традиционных ме�

тодов выполнения архитектурных и дизайнерских проектов к применению совре�
менных компьютерных технологий. Обращается внимание на актуальность вне�
сения изменений в учебный процесс ВУЗов, в особенности, при инклюзивном обучении 
студентов с ограниченными физическими возможностями в интегрированных группах. 

 
Ключевые слова: архитектурное и дизайнерское проектирование; индустри�

альное постиндустриальное, информационное общество; интегрированная группа, 
компьютерные технологии, методика учебного процесса, программное обеспече�
ние, ручная графика, студент с ограниченными физическими возможностями. 

 
Some principals of the methodic of the architectural and designing projects from tradi�

tional to computers technologies are considered in the article. 
 
Key Words: architectural and designing projecting. Traditional and computers tech�

nologies, disable student, methodic. 
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РОЛЬ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ  

У ВИЯВЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНИХ РИС  
В ДИЗАЙНІ ТА АРХІТЕКТУРІ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджуються природні фактори у виявленні національних рис в ди�

зайні та архітектурі України, їх роль у створенні навколишнього ландшафтного 
середовища. 

 
Ключові слова: природні фактори, дизайн і архітектура, навколишнє середо�

вище, стилі, ландшафт. 
 
Постановка проблеми. Однією з важливих проблем щодо ролі природних 

факторів у виявленні національних рис в дизайні та архітектурі України є дос�
лідження їх сучасного стану та організації, що пов’язано з їхнім існуванням  
в сучасних умовах соціально�культурного розвитку. Вирішення цієї проблеми 
є важливим чинником загальної екологічної системи навколишнього середови�
ща. На сьогоднішній день роль природних факторів у формуванні навколиш�
нього середовища має дуже велике значення і багато в чому визначає характер 
української культури та активно впливає на збереження екологічної рівноваги. 

Ступінь розробленості теми. Вивченням вітчизняного та світового досвіду 
використання природних факторів у виявленні національних рис в дизайні та 
архітектурі України займались такі провідні вчені, як І. О. Богова, Ю. О. Бондар, 
Н. А. Ільїнська, І. Н. Гегельський, О. О. Калініченко, І. А. Косаревський, І. П. При�
ходько, І. Д. Родичкін тощо. Особливу увагу підбору декоративних рослин в дизайні 
та архітектурі належить О. О. Калініченку, а питання композиційних утворень до�
сліджували такі вчені, як І. А. Косаревський, І. Н. Гегельський, І. П. Приходько. 

Останнім часом, в період несприятливої екологічної ситуації в багатьох ре�
гіонах України, проблеми дослідження природних факторів у виявленні наці�
ональних рис стають актуальними. Рівень дослідження в цьому напрямі не 
можна вважати достатньо опрацьованим і вивченим. 

Мета статті. Вивчення ролі природних факторів у виявленні національних 
рис в дизайні та архітектурі України. 

Результати дослідження. Історія дизайну та архітектури дає багато зразків 
використання природних факторів, що збереглися у вигляді природних тери�
торій національних природних заповідників. 

Природні фактори відіграють значну роль в ландшафтному мистецтві, що 
потребує свого аналізу та дослідження. 

У зв’язку з несприятливою ситуацією у світі даний напрям отримує значного 
розвитку і поширення. При формуванні природних територій залишаються не�
змінними рельєф, склад ґрунту і рослини, що виростають на ньому. Якщо на 
ділянці є рівчаки та западини, то в них можна влаштовувати водойму й засадити 
її вологолюбними рослинами, які будуть збирати дощову воду й зайву вологу. 
На відкритих сонячних місцях можна створювати квітучу галявину. Скошена трава, 
сухі гілки й опале листя, як міні�екосистеми також знаходять своє застосування. 

____________ 
© В. М. Дударець 
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Архітектура і дизайн, організовуючи простір для життя людини, безпосеред�
ньо пов’язані з природою довкілля. Природно�географічні фактори, які харак�
теризують освоєні території, впливають на формування національного харак�
теру архітектури. Вони визначають ту специфіку творчості, що є відмінною від 
архітектурних надбань в інших природних умовах. 

Найстійкішим, постійно діючим фактором є клімат. Великі морози або спека, 
кількість сонячних днів, опади, напрямок переважаючих вітрів активно впли�
вають на специфічні композиційні прийоми. Кліматичні умови України фор�
муються під впливом сонячної радіації, циркуляції атмосфери, місцевих фізи�
ко�географічних умов. 

За природно�кліматичними ознаками територія держави ділиться на кілька 
зон, у межах яких можна виділити окремі підзони. Північ України (Полісся) 
відзначається пониженим рельєфом з широкими заболоченими річковими доли�
нами, високим рівнем ґрунтових вод, сосновими й широколистяними лісами. 
Середня Україна (лісостеп) розкинулась з південного заходу на північний схід 
до передгір’їв Карпат. Територія має різноманітний ландшафт, складніший рельєф 
і меншу площу мішаних лісів. Степ характеризується спокійним рельєфом, те�
плішим кліматом і пониженою вологістю. Своєрідні природні умови Полісся, 
Степу, передгір’їв Карпат впливають на розселення, життя і побут населення, 
економіку і розвиток господарств [3]. 

В Україні наряду з природними факторами відпрацьовувалися форми спо�
руд, які захищали від негоди і створювали сприятливі умови для проживання. 
Досконалі, чіткі образи народної архітектури переконливо підтверджують і по�
вертають нас до простих природних форм. 

Для південних районів України ознакою розташування житлового будинку 
(хати) та господарських будівель було їх однорядне планування на садибі. Уся 
структура українського житла на півдні протистоїть спеці, суховіям, спрямо�
вана на забезпечення та зберігання прохолоди. У північних районах, навпаки, 
необхідно захищатися від холоду і негоди. Так, для районів Волинського по�
лісся характерна дворядна забудова. Господарські будівлі, об’єднані спільними 
стінами та дахом, шикуються в один ряд паралельно житлу, яке, залежне від 
орієнтації за сонцем, наближають до вулиці чи бічним фасадом або ж вино�
сять у другий ряд і розташовують у глибині двору. 

Через кліматичні умови дуже поширеною на Поділлі була вільна забудова. 
Житловий будинок ставився подалі від вулиці. Типовим для подільських садиб 
було розташування хати на значній відстані від вулиці, вікнами до сонця, та 
відокремлення її від господарських будівель. Архітектурно�композиційний стрій 
полтавського житла є одним з варіантів народної архітектури лівобережних 
лісостепових районів України. Важливим архітектурним прийомом зовніш�
нього оформлення була галерея, якою оточували частину фасадної стіни — 
перед коморою чи входом у житло, весь чільний фасад, а то й два, три, чотири 
фасади повністю [8]. 

Якщо в Західній Україні, де часто випадають дощі, при будинках будувалися 
криті галереї, а в культових спорудах — навіси, що надавало місцевій народній 
архітектурі відповідне національне забарвлення, то в східних областях, де клімат 
континентальний, укриття не було і форма архітектури була іншою. Та кліма�
тичні умови — не єдиний природний фактор, який впливає на архітектуру та 
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дизайн. Поселення в горах чи на рівнині, серед лісів та степу, на березі повно�
водної річки чи озера конкретизують характеристику місцевості. І цілком оче�
видно, що рельєф, притаманна даній місцевості рослинність, неповторний при�
родний колорит створюють довкілля, яке безпосередньо доповнює, впливає на 
архітектуру. До того ж кожна місцевість має свій будівельний матеріал. Їх пос�
тійне застосування зумовлює вироблення національних конструктивних при�
йомів, а значить — до своєрідності форм будівель і споруд. 

На думку автора, природно�географічні та історичні умови не вичерпують усі 
фактори, що впливають на характер національних особливостей архітектури і ди�
зайну. Вони дозволяють зафіксувати своєрідний неповторний аспект бачення, який 
залежить від тривалого історичного розвитку суспільства, де формуються і за�
кріплюються відчуття і враження, що відбиваються в обрядах, звичаях і традиціях. 

Відношення архітектури до принципів формування, кольорової гами і ха�
рактеру декору, до взаємодії з довкіллям служить реалізацією національного 
бачення. Іноді важко у сивій давнині виявити причини, що породили форму  
в сучасному аспекті розуміння, яка є у фонді естетичних цінностей; вона зно�
ву відроджується в творчому досвіді. 

Ситуація завжди диктувала своєрідне вирішення форми, що виховувало від�
ношення до довкілля. Для забезпечення оптимальних умов життя в історично 
утвореному житлі використовувалися геліо� й термальні джерела теплової енергії, 
які сьогодні звуться нетрадиційними. Архітектурно�планувальні розв’язання  
в Україні не суперечать навколишньому природному середовищу. Містобудівна 
своєрідність структури характеризується різноманітними планувальними при�
йомами залежно від особливостей рельєфу, наявності або відсутності води, 
транзитних магістралей тощо. Одночасно в процесі історичного розвитку посе�
лень, розташованих у певній місцевості, змінювалася сама планувальна струк�
тура. У комплексі факторів за специфікою впливу на формування планувальної 
структури поселень можна виділити два типи: зовнішній та внутрішній. Зов�
нішній фактор, складається з комплексу постійних і змінних, вплив яких поши�
рюється на групу поселень, розміщених на території (планувальна зона), яка 
має однакові природні характеристики. Постійні фактори характеризуються особ�
ливостями довкілля, серед яких основні — клімат, рельєф, гідрологія, флора, 
фауна, ґрунт, корисні копалини. Серед змінних факторів (або історичних) на�
звемо економічні, соціальні, етнічні. Внутрішні фактори — постійні (розміщен�
ня поселень) і змінні (зайнятість населення). Комплекс внутрішніх факторів 
уточнює дію зовнішніх, виявляє різницю в їх планувальній структурі. Впливу цих 
факторів на регіональному рівні зазнають усі поселення, але інтенсивність його 
залежить від конкретних місцевих умов [5]. 

Своєрідність окремих історичних споруд і комплексів зумовлена їх містобу�
дівним значенням і природним ландшафтом. Вони сприймаються з усіх можли�
вих внутрішніх і зовнішніх оглядових позицій, які розкривають їх деталі, силует, 
панораму, перспективу. Їх національні особливості виявляються в композицій�
ній ролі візуальних зв’язків з довкіллям. Різноманітні форми рельєфу становлять 
невід’ємну частину архітектури населених місць. При узагальненні й схемати�
зації в Україні можна виділити кілька основних форм рельєфу, різноманітне 
поєднання яких визначає візуальні особливості сприйняття архітектури в різ�
них природно�кліматичних зонах на Поліссі, у Лісостепу й Степу [4]. 
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Однією з найцілісніших за природними умовами і розміщенням є група іс�
торичних міст Середнього Подніпров’я, які сформувалися в давньоруський пе�
ріод — Чернігів, Біла Церква, Ніжин, Прилуки, Новгород�Сіверський, Пере�
яслав�Хмельницький, Васильків, Глухів, Путивль, Канів, Остер, Любеч. Усі ці 
міста багаті на цінну архітектурно�містобудівну спадщину, а в Чернігові, 
Новгороді�Сіверському, Переяславі�Хмельницькому територія в межах істо�
ричних комплексів набула статусу історико�архітектурного заповідника. 

Хоча у містах Середнього Подніпров’я пам’ятки архітектури цінні, але іс�
торичні будівлі нечисленні, проте вони мають значний композиційний вплив 
на відкриті простори (до 2–2,5 км), з яких вони сприймаються як домінуючі 
елементи силуетів і панорам. Історичні споруди й комплекси в цих містах ви�
ходять за межі збудованих територій, композиційно пов’язані з елементами 
природного ландшафту (узгір’ями, мисами тощо) і становлять з ними ціннос�
ті, що підлягають охороні. 

У Ніжині й Глухові невеликі зони охоронного ландшафту розміщені на обох 
берегах рік. У Василькові й Каневі історичні об’єкти відділені від берегів забудо�
ваними територіями. У Ніжині й Путивлі значна частина охоронного ландшафту 
розміщена в центральних районах. В інших зазначених містах ці зони розташо�
вані за межами міських центрів, а в Острі й Любечі далеко виходять за місто.  
У Путивлі зона охоронного ландшафту, яка належить до центральної частини 
міста, формується як міський парк; у Василькові розкривається як меморіаль�
ний парк з земляними валами 10–18 ст.; у Ніжині — об’єднує міські зелені на�
садження; а в Білій Церкві — історичний район міста, парк�пам’ятник з роз�
витком спортивних функцій на суміжній території. 

Композиційна роль таких елементів ландшафту, як великі ріки, водоймища, 
значні підвищення, тераси, балки, ліси, луки тощо, завжди були головними, 
вирішальними факторами архітектурно�планувального розв’язання населених 
місць. Усі, навіть малі компоненти природної структури ландшафту, заслуго�
вують на увагу містобудівників і потребують максимального збереження. 

Особливо цінними факторами архітектури і дизайну в рельєфі є заплави рік  
і створені на їх основі природно�паркові системи, наприклад, водно�лісові ді�
аметри в Києві, Кривому Розі, Луганську, Рівному тощо. Збережені на тери�
торії населених місць елементи природного ландшафту характеризують своє�
рідність конкретних природно�кліматичних зон. 

Різноманітність річкових заплав залежить від структури ґрунтів: долини 
Смотрича й Случі розташовані в скельних породах, вузькі, із стрімкими схи�
лами, а глинисто�піщані лона Ворскли, Лопані, Усті характеризують їх типо�
во�рівнинну структуру. 

Ієрархія поселень в таких місцевостях прямо залежить від природно створе�
них візуальних заплав. Про використання такої структури ландшафту свідчать 
історичні силуети Києва, Дніпропетровська, Львова, Кам’янця�Подільського та 
інших міст. Сучасні проектні розв’язання також підтверджують всебічне зрос�
тання ролі природно�паркових систем, які є важливим містоформуючим фак�
тором. Цьому сприяє значна довжина рік, розташування в заплаві частини 
заселеної території, композиційна активність ландшафту, заплави і його еко�
логічне значення [8]. 

Важливу роль у планувальній структурі багатьох міст відіграє Дніпро, вплив 
його помітно на всіх містобудівних рівнях. Для Дніпропетровська — це значний 
за площею водний простір, який з’єднує міські ландшафтні об’єкти з примісь�
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кими, прирічковими територіями по принципу виявлення природно�ландшафт�
ної першооснови місцевості. Наприклад, архітектурна ідея Дніпропетровська 
підкреслює структурні особливості ландшафту, водного простору, перпенди�
кулярних до нього балок. 

У багатьох старовинних населених пунктах пам’ятки архітектури й історичні 
райони тісно пов’язані з довкіллям, формують з ним архітектурно�ландшафтні 
комплекси. Своєрідність історичних споруд, а також старовинних містобудів�
них комплексів зумовлена їх місцем у природному ландшафті. 

Особливістю побудови системи зелених зон в Україні є видозміна полі функ�
ціональних і безперервних прийомів. Тут спостерігається переважний одно�
сторонній зв’язок міських зелених насаджень з приміськими. Містозахисні на�
садження оберігають населені пункти від степової спеки й піщаних буревіїв. 

Існуючі зрошувальні (іригаційні) і осушувальні системи, інші потужні водо�
господарські й гідротехнічні об’єкти (складні технічні комплекси) дуже впли�
вають на природні й економічні умови значних територій України. Їх характе�
рною особливістю є багатоплановість і комплексність у використанні, від них 
залежить якість довкілля, можливість проведення дозвілля й активного відпо�
чинку, естетичні враження, фізичне й емоційне благополуччя. 

Для ліквідації незручностей у довкіллі проводяться розраховані на тривалі�
ший період заходи з оптимізації природного середовища з залученням додат�
кових земельних, водних та інших ресурсів. Проблемним є питання можливих 
меж перетворень історичних ландшафтів, які в комплексі із створеним довкіллям 
не викликали б негативних наслідків. 

У конкретних умовах в Україні виникають проблеми, пов’язані із зрошенням 
посушливих земель у Степу та заходами поліпшення довкілля в західних ра�
йонах, а також з ліквідацією підтоплення земель у населених пунктах, що  
є наслідком антропогенного впливу та забезпечення водою населення і народ�
ного господарства. Перші дві з названих проблем мають зональний характер, 
а дві останні стосуються всієї України. 

У господарській діяльності перебудовуються цілі регіони. Кожна з виділених 
провінцій, ландшафтні підзони потребують особливого підходу до заходів  
з «перетворення» природи, але одночасно існують і різноманітні зв’язки на стику 
різних історичних підзон, які необхідно розкривати, досліджувати й врахову�
вати для забезпечення екологічної рівноваги, збереження і використання на�
ціональних особливостей. 

Висновки. Підводячи підсумки, треба наголосити, що в комплекс природних 
факторів у виявленні національних рис в дизайні та архітектурі України входять 
проектування, будівництво, реконструкція і експлуатація системних структур 
з урахуванням цих факторів. 

У загальному контексті проблем щодо національних особливостей дизайну 
та архітектури України можна визначити такі основні фактори, які характери�
зують ці особливості і безпосередньо пов’язані з розвитком матеріально�тех�
нічної бази суспільства. 

Не абсолютизуючи роль техніки, зазначимо, що технічний прогрес активно 
вплинув на загальні риси стилю сучасної архітектури і дизайну. У цьому плані 
національні особливості архітектури і дизайну відрізняються від інших видів 
мистецтва, що мають тривалу традицію першооснови. Організовуючи середо�
вище для життя людей, архітектура і дизайн не лише безпосередньо викону�
ють вимоги суспільства, а й впливають на загальне уявлення про їхній характер. 
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Пробудження національного життя, становлення незалежної держави сприяє 
становленню національної культури. Необхідно поновити зміст національних 
рис архітектури і дизайну. Соборність зумовлює розробку сучасних вимог і кон�
цепцій з урахуванням досягнень і перспектив розвитку техніки, науки, освіти, 
культури, переходу до ринкових відносин. 

Проблема національних рис архітектури і дизайну багатогранна й охоплює 
складний комплекс питань – соціальний зміст, виразність, збереження тради�
цій. Вони вирішуються у взаємозв’язку із завданнями, які постають перед ху�
дожньою культурою, архітектурою і дизайном загалом. 

Варто визначити такі природні фактори, що активно впливають на вияв�
лення національних рис архітектури і дизайну України: 

1) історичні та композиційно�планувальні; 
2) використання зон охоронного ландшафту; 
3) природно�паркові системи заплав; 
4) фактори, що визначаються особливостями довкілля. 

 
В статье исследуются естественные факторы в выявлении национальных черт 

в дизайне и архитектуре Украины, их роль в создании окружающей ландшафтной 
среды. 

 
Ключевые слова: естественные факторы, дизайн и архитектура, окружаю�

щая среда, стили, ландшафт. 
 
A role natural factors in revealing national lines in design and architecture of Ukraine. In 

article natural factors in revealing of national lines in design and architecture of Ukraine, 
their role in creation of the surrounding landscape environment are investigated. 

 
Key words: natural factors, design and architecture, environment, styles, landscape. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДИЗАЙНУ:  

ДИЗАЙН ЯК ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ ІНШИХ ЗНАЧЕНЬ 
 
Розглянуто ключові методологічні питання — визначення дизайну та основної 

мети дизайнерської роботи. Запропонований побіжний аналіз етимології та істо�
рії поняття «дизайн», надано визначення дизайну з точки зору семіотичної теорії. 

 
Ключові слова: дизайн, визначення, методологічна база, знак, значення, семі�

отика, десигнат, означник, означуване. 
 

«Якби люди розуміли значення слів,  
вони б позбулися більшості своїх проблем» 

Геракліт 
 

«Першопочаткова форма будинку …  
володіє такою ж внутрішньою необхідністю,  

як раковина молюска,  
як бджолиний вулик, 

як пташині гнізда…  
Кожний споконвічний вид меблів 

є зліпком тілесної постави  
певної породи людей,  

кожна руківка посудини  
продовжує рухливість людської руки» 

О. Шпенглер 
 
Історія феномену дизайну налічує вже більше ста років. ЇЇ творчі та прак�

тичні досягненняя беззаперечні, однак загальна теоретична основа й дотепер 
залишається невідпрацьованою. Функції дизайну, структура, методологія, мі�
сце та роль, а також його еволюція — всі ці питання потребують ґрунтовного 
опрацювання. Однією з головних методологічних проблем сучасного дизайну 
є питання його визначення. Як відомо, не існує єдиноприйнятого визначення 
дизайну. Більше того, певна смислова еволюція самого поняття «дизайн» від�
бувається й до сьогодні. Одним з її наслідків є надзвичайно широкий побуто�
вий вжиток слова «дизайн», включаючи й такі звороти, як: масовий та елітний 
дизайн, кітч, стайлінг, поп�дизайн, арт�дизайн, архітектурний дизайн, промис�
ловий дизайн, міський паблік�арт, Web�дизайн, графічний дизайн, історичний 
футуро�дизайн, фіто�дизайн, ландшафтний дизайн, науковий sience�дизайн, 
комерційний рекламний дизайн, програмний та багато інших «дизайнів». 

_______________ 
© Л. Й. Гук, Л. Л. Гук 
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Можна припустити, що теоретичний базис дизайну занадто слабкий, тому 
не в силах дати чітких визначень, а також артикулювати мету дизайнерської ді�
яльності. Брак точності та повноти у визначенні категоріального апарату відчу�
вається на всіх рівнях теоретичної саморефлексії та, як наслідок, породжує цілу 
низку перешкод на шляху до створення цілісної теоретично�методологічної бази 
дизайну. Практика дизайну терпляче очікує від теорії відповіді на ключові пи�
тання типу: «Що таке дизайн? Яка роль та місце дизайну в сучасній культурі?», 
а також аналітичних рефлексій щодо взаємодії та синтезу дизайну з іншими 
галузями гуманітарного й технічного знання. Звернення дослідників до теоре�
тичного усвідомлення феномену дизайну є надзвичайно актуальним, оскільки 
основні питання теоретичного підґрунтя — відкритість питання про суть ди�
зайнерської роботи та, відповідно, відсутність коректного визначення самого 
поняття «дизайн» — недостатньо систематизовані та вивчені. Вивченню цієї 
тематики присвячена дана робота, мета якої — проблематизувати існуючі тео�
ретичні лакуни в дизайні та, водночас, розглянути найбільш хвилюючу з них — 
проблему визначення дизайну. Іншими словами, спробувати застосувати аналі�
тичний підхід в розробці основної понятійної бази теорії дизайну. Зрозуміло, 
що формат наукової статті дозволяє лише окреслити вищеозначені питання, 
поглиблене вивчення яких — справа найближчого майбутнього. 

Отже, дизайнерське сьогодення залишається невизначеним, оскільки саме 
поняття «дизайн», володіючи широким спектром найрізноманітніших конота�
цій, між тим «опирається» чіткому та цілісному поясненню. З одного боку, такий 
стан зумовлений самою природою дизайнерської практики — яка, йдучи в ногу з 
технічним прогресом, постійно розширює межі свого застосування. З другого 
боку, брак чітких формулювань — ознака масової культури ХХІ століття, яка, 
за слушним зауваженням Бориса Гройса, характерна появою певних абстракт�
них узагальнюючих і, водночас, багатозначних понять, що здатні охопити цілі 
міжкультурні спектри явищ, однак при цьому втрачають точність та коректність 
«спеціалізованої» риторики. На жаль, відсутність більш�менш цілісної теорії 
дизайну зумовлена ще й тим, що самі дизайнери лише в рідкісних винятках 
(В. Кандинський, Гропіус, Моріс, Ітен та ін.) звертаються до теоретичної ро�
боти. Подібна специфіка дизайнерської діяльності, тим не менше, сприяє за�
лученню до теорії та вивчення дизайну фахівців з інших наукових галузей — 
архітекторів, художників, культурологів, філософів, інженерів тощо. У резуль�
таті, наука дизайну постає як певне скупчення найрізноманітніших наукових 
сфер, вільно почуваючи себе як в гуманітарному, так і в технічному полі, та 
без особливих перешкод беручи з інших галузей все, в чому вбачає потенційну 
здатність бути перетвореним на форму. Феномен дизайну настільки ж строка�
тий та системний, наскільки ж строкатою та водночас супер�системною пос�
тає сучасна культура як така. 

Однак на відміну від мінливого та багатошарового поняття «культура», по�
няття «дизайн», володіючи певними сталими (формотворчими) смисловими 
категоріями, дозволяє здійснити пошук об’єктивного та цілісного визначення 
дизайну1. Принаймні, варто спробувати осмислити проблему дефініції дизай�
ну з якомога ширшого ракурсу, вільно застосовуючи при цьому як компера�
тивний метод аналізу, так і найрізноманітніші теоретичні парадигми — від 
структуралістської до лінгвістичної та семіотичної. 

                                                 
1 Як відомо, на сьогоднішній день існує більше 54-ох визначень поняття «культура», що по-суті, 
означає відсутність єдино прийнятої дефініції. 
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Перш ніж, безпосередньо підійти до цього, слід також провести ґрунтов�
ний аналіз вже існуючих визначень дизайну, оскільки в різний час, дизайн 
трактувався по�різному. Так, праотці сучасного дизайну Дж. Рескін та Ч. Мо�
ріс вважали, що дизайн – це творче/мистецьке вирішення насущних потреб 
людини. У своєму прагненні створювати речі, дизайнер мусить послуговува�
тися принципом подібності, або ж, як висловлювалися самі автори, керувати�
ся єдиним законом «гармонії з природою» — рука професіонала зобов’язана 
діяти немов сама природа «…до тих пір, поки тканина, чашка або ніж не бу�
дуть виглядати так само природньо і так само привабливо, як зеленувате поле, 
берег річки, або гірський кришталь» [9, 47]. На фоні пануючих в той час «архі�
тектурного стилю» та художнього кітча, дані принципи лягли в основу так 
званого «інженерного дизайну», що характеризувався проектуванням на основі 
«функційних макетів» та відрізнявся простотою форм та певною наївністю. 
Відсутність ергономічних розрахунків та слабкий на той час розвиток техноло�
гій масового виробництва, тим не менше, не заважали дизайнерам в якості 
ідейних орієнтирів обирати функційність, а не декоративну складову. Стиліс�
тика модернізму початку ХХ століття розвинула принцип функційності, зро�
бивши акцент на поєднанні декоративних та функційних складових на основі 
цільності замислу. Пошук ідеї став головною метою будь�якої дизайнерської 
роботи. Акцентування на практичній складовій всякого задуму, а також опора 
на техніку та машинну естетику стало характерною рисою раннього функціо�
налізму в дизайні2. Логічною була поява в 1919 році терміну «індустріальний 
дизайн», що задало основний тон для подальшого розвитку дизайнерського 
мистецтва. Дизайн почав стрімко входити в повсякденність та виробництво. 
Разом з тим, можна сказати, що до початку 50�х років не стояло гострого пи�
тання остаточно визначити дизайнерську практику як таку. Органічно вклю�
чений в архітектурну та мистецьку діяльність дизайн тільки починав виокрем�
люватися в окрему сферу діяльності. Найгостріші дискусії точились навколо 
питань, що належали загальномистецькій царині — тобто формотворенню, а всі 
спорадичні визначення дизайну зводились лише до опису тієї роботи, якою 
займається дизайнер, навіть сам процес проектування в значній мірі був чисто 
інтуїтивною справою. Лише одиниці вважали за необхідність вивчати методи 
проектування. Загальна ж картина була вкрай непрофесійною з точки зору мето�
дології та теоретичного багажу. Наприклад, звичайною справою були роздуми 
на тему: «Чи є у Вас талант дизайнера?», а не вивчення специфічної дизайнерсь�
кої ніші. Визначення, якими охарактеризовувалася дизайнерська робота, вражали 
неспівпадінням та альтернативністю підходів. Для одних дизайн був виключно 
творчим актом, для інших — інженерним генієм. 

На цьому ранньому етапі становлення дизайнерської професії дизайнерів та 
дизайн, відповідно, теж називали по�різному. У більш ранній історичний пері�
од — «архітекторами малих форм», «архітекторами виробів промислового вироб�

                                                 
2 Новий стиль з’явився в США в рамках промислової архітектури — Чиказька архітектурна школа  
(У. Дженні, Л. Саллівен), в Німечині в індустріальному формоутворенні Веркбундта (Г. Мутезиус, 
А. Ван де Вельде, П. Беренс, К. Шмідт.). Однак під поняттям «модерн» в данній статті мається на 
увазі не лише класичний модерн 1887–1914 років, а й період 20–30-х років ХХ ст., що характеризу-
ється виникненням різних стилістичних прийомів (наприклад, принципи «органічного стилю», Арт-
деко, streamline, так званого «інтернаціонального стилю»). 
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ництва», нерідко дизайн прирівнювався до декоративно�прикладного мистецтва. 
Треба, вочевидь, також відмітити, що ранній період відокремлення дизайну від 
декоративного мистецтва та архітектури, відзначався певним загальним скеп�
сисом по відношенню до дизайнерської практики в цілому. Зокрема, широко 
популярною була думка, що дизайн як предметно�практична діяльність є по�
ниженою сферою мистецтва: «Дизайн взяв на себе функції естетичної потре�
би, однак дана потреба на порядок нижча тієї, котра була в поезії, в музиці,  
в живописі, відтепер все визначається прагматикою»[7, 56]. 

Однак період 60�х років можна назвати початком розквіту дизайну та вста�
новлення його панівної ролі у світі матеріальних речей. Промисловий дизайн 
став настільки популярним, що в США була організована Колегія Індустріа�
льного дизайну. Як відомо, теоретики, котрі відстоювали «промислову» суть 
дизайну, стверджували, що «…метою індустріального дизайну є  покращення 
зовнішніх переваг промислових об’єктів, а об’єктом дизайнерської творчості 
виступає все матеріальне середовище — «від голки до літака»3. Італійський ди�
зайнер Томас Мальдонадо також став автором першого загальноприйнятого 
визначення дизайну як «творчого методу та процесу, метою якого є визначен�
ня формальних якостей промислових виробів. Ці якості включають не лише 
зовнішні риси виробу, однак головним чином ті структурні та функційні вза�
ємозв’язки, які перетворюють виріб в єдине ціле як з точки зору споживача, 
так і з точки зору виробника». Прийняте у вересні 1969 року на конгресі Між�
народної ради організацій по дизайну (Icsid — International Council of Societies 
of Industrial Design) а згодом, в 1971, відмінене за невідповідністю, дане визна�
чення підсумувало «промисловий розквіт та водночас провал» дизайну. Саме 
тоді стало очевидно, що «найслабшою» ланкою в усіх теоретичних спробах ви�
значити дизайн є постійне та невпинне розширення сфери побутування дизайну, 
та його вихід поза межі індустріального виробництва в сферу мистецького са�
мовираження і технологічних інновацій (web�дизайн, поліграфічне мистецтво, 
contemporary art, так званий радикальний дизайн, антидизайн та стиль пост�
модерн)4 — процеси, котрі тривають й досьогодні. У 60�х, дизайнери вперше  
з такою очевидністю зіштовхнулись з тим фактом, що дефініції, котрі обмежують 
суть дизайну лише «промисловим», «декоративним», «абстрактно�естетичним» 
значеннями, не можна було більше вважати точними та повними. 

Сьогодні більшість дослідників�теоретиків, а також самих дизайнерів, одно�
стайні в думці, що дизайн — це цілком самостійна дисципліна, і більше того, 
принципово нове поле творчості. Відповідно, питання сутності дизайну та його 
ролі в сучасній культурі турбує не лише самих дизайнерів�практиків, а й куль�

                                                 
3 Наприклад, Міжнародний конгрес дизайнерів в Мілані в 1983 році, своїм девізом проголосив ло-
зунг: «Від ложки до міста». 
4 «Радикальний дизайн», як відомо виник в кін. 60-х як реакційний протест проти так званого «Хо-
рошого дизайну» (інтернаціональний стиль). Конкретні об’єкти були замінені на малюнки, фотомо-
нтажі, почалося «злиття» форм з поп-артом, та радикального кітча як у випадку з італійським анти-
дизайном (конкретно, групою «Алхімія»). Постмодернізм в дизайні пов’язаний з такими іменами, як 
Р. Вентурі, Х. Джан, Ч. Мур та багато інших, котрі визнали плюралістичність стилів, здатність дизайну 
до стильового цитування, звернення до декоративності, кітчу, шику, іронічність та комерційність  
в дизайні як невід’ємні складові сучасної дизайнерської культури. «…метою індустріального дизайну є 
покращення зовнішніх переваг промислових об’єктів, а об’єктом дизайнерської творчості виступає 
все матеріальне середовище — «від голки до літака» — слова, що належать Томасові Мальдонадо. 
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турологів, соціологів, аналітиків, менеджерів та інших. Для більшості з них ди�
зайн виступає вираженням проектної культури постіндустріального суспільства, 
що характеризується процесом зміни естетичних критеріїв та удосконаленням 
промислової форми. При цьому в межах подібної «одностайності» існує вели�
ка кількість альтернативних пояснень природи дизайну. 

Побіжно підсумовуючи, можна виділити наступні: 
– це поєднання краси та користі; 
– це синтез мистецтва та техніки; 
– це тотальне проектування; 
– це гуманізація техніки; 
– це мистецтво компонування тощо. 
«Дизайн – це процес виробництва речей, мудре та творче рішення людсь�

ких проблем» (Браян Хоррігз); «… віднаходження суттєвих (формотворчих — 
Л. Г.) компонентів будь�якої структури» (К. Олександер); «цілеспрямована 
діяльність, направлена на вирішення задачі» (Б. Арчер); «…моделювання дій, що 
передбачаються задовго до їх здійснення, яке повторюється до тих пір, поки не 
з’являється впевненість в кінцевому результаті задуму» (П. Буккер); «…здій�
снення надзвичайно складного інтуїтивного акту» (К. Джонс); «…оптимальне 
вирішення суми потреб при певному комплексі умов» (Е. Метчетт); «це вико�
ристання наукових принципів, технічної інформації та уяви для визначення 
механічної структури машини або схеми, що призначені для виконання за�
здалегідь заданих функцій найбільш економічним та найбільш ефективним 
способом» (М. Філден); «виробництво виробу у відповідності з обставинами 
при максимальному врахуванні всіх поставлених вимог» (С. Грегорі) та інші. 

Важко не помітити, що подібні визначення відрізняються: або високою ри�
торичністю, (іншими словами, потребують конкретизації та додаткових пояс�
нень), або ж є неповними, оскільки описують лише один або декілька аспектів 
дизайнерського феномену, однак не в силах дати цілісне уявлення про нього. 
Приміром, визначення Браяна Хоккінза, хоч і є вельми поетичним, однак ви�
магає додаткових уточнень щодо таких понять як «мудре та творче», «людські 
проблеми». А, приміром, формальне визначення С. Грегорі грішить неповно�
тою окресленої сфери дизайну: «лише при виробництві речей та предметів». 
Сьогодні кожен розуміє, що дизайн, вийшов за межі виробництва матеріальних 
артефактів та з легкістю перемістився у світ абстрактних та віртуальних мереж. 

Іншими словами, сьогодні, як і в 60�х роках, все ще не існує єдиного та ста�
лого визначення дизайну, оскільки його форма побутування беззупинно роз�
ширюється та трансформується. Не дивно, що у своїх спробах «схопити» ви�
слизаючий смисл, дослідники в більшості випадків звертаються до єдиного 
сталого понятійного компоненту в дизайні — а саме до проекту та процесу 
проектування. Адже й справді, заперечувати проектну природу дизайну важко 
і безглуздо. Відомо, що більшість етимологічних словників (зокрема, Оксфордсь�
кий тлумачний словник, Тлумачний словник Кузнєцова, Етимологічний слов�
ник Фасмера, Великий етимологічний словник Єфремової тощо) визначають 
термін «дизайн» як «проект», «задум», «план». Однак, невже проектування — 
це єдине, що нам залишається визнати як природу та суть дизайну? Щоб де�
тальніше дослідити «проектну дефініцію» дизайну, варто простежити не лише 
історію її виникнення, однак критику та сучасні варіанти вжитку. 
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Загальновідомо, що термін «дизайн», як правило, визначається як вид про�
ектної діяльності, або сам проект, спрямований на гармонізацію та естетизацію 
матеріальної культури, яка проявляє себе у створенні утилітарно�естетичних 
якостей речей, предметів, явищ, середовищ, технік та інших елементів предмет�
ного світу. Так, на думку авторитетного теоретика дизайну Тетяни Бистрової 
термін «дизайн» сьогодні вживається для того, щоб охарактеризувати процес 
художнього та художньо�технічного проектування, а також результати цього 
процесу — проекти (ескізи, макети та інші візуальні матеріали), включно з 
вже реалізованими проектами (виробами ландшафтного дизайну, середовищ, 
поліграфічної продукції тощо) [2, 84–110]. В більшості випадків, дизайн й 
справді визначають як проектно�художню діяльність, спрямовану на розробку 
промислових виробів з високими споживчими та естетичними якостями. 

Нам також відомо про існування так званої теорії «тотального проектування 
середовища», яка була запропонована вітчизняними теоретиками дизайну ще 
в 60�х роках минулого століття. Тоді її головною метою було — напрацювання 
загальних принципів проектування та виокремлення його у відносно самос�
тійну сферу людської діяльності, котра керується у своєму розвитку власними 
принципами. Цікаво, що подібна теоретична модель в межах загальної теорії 
дизайну передбачала методологічну міждисциплінарність та об’єднання таких 
наук, як: філософія, соціологія, естетика, економіка, ергономіка і тощо. Однак 
задуму не вдалося здійснитися — більшість вагомих робіт по методології, теорії 
та історії дизайну 60–70�х років, так і не було опубліковано, в тому числі й ряд 
цікавих статей, що торкалися генеральних питань методології та визначення 
дизайну. Врешті�решт, проблема визначення була вирішена в дусі епохи — по�
няття «дизайн» було замінено цілим спектром «відповідників» — «технічною 
естетикою», «художнім конструюванням», і нарешті «художнім проектуванням»5. 
Тим не менше, визначення дизайну як «проектної культури» й досьогодні за�
лишається відкритим для дискусії. 

Можна припустити, що за рахунок вищенаведених пояснень, сьогодні про�
ектна складова в дизайні є синонімом самого феномену дизайн. Більше того,  
в теоретичному розрізі поняття «дизайн» та «проект» фактично не відрізняються. 
Однак, варто лише вийти за межі формальної теорії й поринути в простір жи�
вого мовлення, і стає зрозумілим, що слово «дизайн» — це щось більше, ніж 
просто проект. Важко заперечувати тому фактові, що дизайн далеко не завжди 
присутній там, де існує проект (чи то архітектурний, чи проект інтер’єру, чи 
ескіз майбутньої моделі одягу тощо). Справа в тому, що дизайн має розмиті 
контури смислів. Для того, щоб вловити хоча б загальний зміст цього фено�
мену ми застосовуємо поняття «проекту», оскільки останнє — чітко визначе�
не, стале, в більшості випадків — ще й документально зафіксований еквіва�
лент незрозумілого та неясного терміну «дизайн». Проект — те, що можна 
побачити, що можна уявити і те, що має конкретні відповідники (об’єкти)  
в реальності, тоді як дизайн залишається в несталій області естетичного, де всі 
смисли сірі та нечіткі. 

                                                 
5 Поняття «дизайн» викликало підозри та підмінялось евфемізмами на кшталт «технічної естетики» 
тощо, аж до 1985 року, коли його в м. Куйбишово не вимовив Генеральний секретар ЦК КПСС  
К. Черненко. 
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Однак при уважному розгляді, навіть поняття «проект» не є таким чітким та 
сталим, як це може здаватися на перший погляд. На думку Бориса Гройса, слово 
«проект» стало ледве не синонімом сучасності. Проект — це тотальний прик�
метник того способу життя, який сьогодні продукує розвинута цивілізація. 
Проекти множаться у величезній кількості, оскільки все, що раніше носило 
власні назви й визначалось як окрема діяльність, сьогодні поміщено в єдине 
поняття «проект»: написання музики чи полотна — проект так само, як органі�
зація виставки чи концерту, бізнес�плани, житлобудування, архітектура, скульп�
тура, театр, навіть телевізійні шоу — все це проекти. В епоху тотального проек�
тування всі смисли зміщені в контекст, лише там ще можна знайти розуміння 
основних категорій. Критика проектної культури з точки зору Б. Гройса поля�
гає в першу чергу в розумінні того, що сучасний проект, бере на себе повно�
важення мистецтва, при цьому не будучи мистецтвом як таким. Проект зав�
жди виступає як певна «документація», як те, що можна проконтролювати та 
оформити. Разом з тим, зауважує Б. Гройс, у сучасній культурі, проект є одним 
з основних способів для індивіда отримати «санкціоновану суспільством самот�
ність», — прерогатива, яка раніше належала лише релігії та мистецтву, і завдяки 
якій культура в цілому плекала індивідуальний художній геній. При цьому, 
часові рамки будь�якого проекту (в середньому, час виконання проекту — це 
п’ять років) свідчать про те, що «відпустка» є недовготривалою і з чітко визна�
ченими умовами. Іншими словами, якщо раніше мистецтво прагнуло відобра�
зити життя у всій його недетермінованій повноті, то з появою проектного ми�
слення «Життя вже не сприймається як вихідна, елементарна екзистенційна 
подія, як жереб фортуни, часовий континуум, що самостійно розвертається, — 
скоріше, життя стало штучно створюваним, таким, що може бути оформленим 
часом» [4, 207]. 

Розчарування в проектності дизайну, дало життя й більш сміливим визначен�
ням на кшталт: «дизайн — це втілення дуже складного акту інтуїції» (К. Джонсу). 
Приміром, Віктор Паланек, автор популярної книги «Дизайн для реального 
світу» розвиває точку зору К. Джонса. «Усвідомлення вимагає інтелектуаліза�
ції, роботи мозку, дослідження та аналізу. У первинному визначенні (визна�
ченні К. Джонса — Л. Г.) не вистачало зав’язаній на відчуттях сторони творчо�
го процесу. На жаль, інтуїцію важко визначити як процес чи характеристику. 
Тим не менш, її вплив на дизайн доволі значний. Адже саме завдяки інтуїтив�
ному прозрінню ми можемо уявити, як взаємодіють ті враження, ідеї та думки, 
які непомітно для себе накопичилися на підсвідомому, несвідомому чи перед�
свідомому рівні. Механізм інтуїтивного роздуму в дизайні важко піддається 
аналізу, однак може бути поясненим на прикладі (спіралевидна структура ДНК, 
про яку здогадалися Уотсон та Крик як про найбільш оптимальну форму ДНК — 
Л. Г.). Дизайн — це свідомі та інтуїтивні зусилля по створенню значимого по�
рядку»[6, 16]. Не важко здогадатися, що апеляція до підсвідомого є черговою 
спробою перевести дизайн в хиткі естетичні, чи психологічні координати. 

Враховуючи це, варто спробувати розглянути дизайн не лише з феномено�
логічно�психологічної точки зору, а звернутися до базових понять дизайну та 
самого слова «design», простежити історію їхнього виникнення та поширення. 

Історія виникнення та еволюція терміну «дизайн» не є секретом. Відомо, що 
вперше слово «design» з’явилось в XVI столітті та впродовж певного часу вжи�
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валося в Європі в єдиному значенні. Вперше його вжив у своїх роботах італієць 
К. В. Ск’єр як «designo intero», що означало «народжену у художника та Богом 
натхненну ідею, концепцію твору мистецтва». Однак ще на початку XVI сто�
ліття Оксфордський словник трактує «design» як «мету, інтенцію», а в кінці 
століття визначення знову змінюється — так Оксфордський словник 1593 року 
дає наступну інтерпретацію цього слова: «задуманий людиною план чи схема 
чогось, що буде реалізовано, перший нарис майбутнього твору мистецтва». В 1638 
році дизайн постає як «план будівництва», а в 1697 році — «попередній ескіз 
для конструювання чогось», причому дизайн стає як роботою, так і продуктом 
даної роботи. 

На прикладі Оксфордського словника можна помітити, як поступово дизайн 
еволюціонував до проекту. Рухаючись від загального («Богом натхненної ідеї») 
до більш конкретного, в ХХ столітті, дизайн остаточно закріпився як проектна 
культура, при цьому стаючи все більш невизначеним та розмитим по змісту. 

Разом з тим, багато джерел, говорячи про дизайн, нагадують про важливість 
морфологічного аналізу латинського терміну «design». Загальновідомо, що слово 
«desing» складається з двох частин «de» та «sign», з яких «de» означає дієслів�
ний присудок, а «sign» перекладається як «знак». Відповідно, в рамках семіо�
тичної теорії «design» також можна трактувати як похідне від ключового для 
семіозису поняття «десигнату» (від лат. «designatum» — «означування», «озна�
чувати», «означник», «надавати значення»)6. 

Традиційно десигнатом називають будь�яке значення слова (поняття, кон�
цепт знаку)7. У рамках семіотичної парадигми десигнат також нерідко проти�
ставляється денотату (референту) — реальному предметному об’єкту, на яке 
вказує знак чи поняття. Приміром, в понятті «камінь» — смисл слова, його 
значення як таке — це десигнат, який в тому числі включає в себе й «форму», 
тобто звуковий образ слова (фонетичний вимір). Десигнат — це смисл слова 
«камінь», або англійського слова «stone», — лише вказує на реальний предмет 
(денотат або референт), — на той предмет, річ, об’єкт, який ми, залежно від 
мовленнєвої ситуації, називаємо загальним словом «камінь», а, приміром, з точ�

                                                 
6 Семіóтика, або семіолóгія (від грец. σημειωτικός — такий, що має ознаки від грец. σημεῖον — знак, 
ознака, грец. σῆμα —знак) — наука, яка досліджує способи передачі інформації, властивості знаків та 
знакових систем в людському суспільстві (головним чином природні та штучні мови, а також деякі 
явища культури, системи міфів, ритуалів), природі (комунікація у тваринному світі) або в самій людині 
(зорове та слухове сприйняття тощо). Іншими словами, семіотика — це теорія знаків та знакових систем. 

З точки зору Фердинанда де Соссюра, в знаку розрізняються дві сторони: означуване (сигніфі-
кат, десигнат, образ предмету, ідея, поняття, концепт, зміст, в традиційному вжитку — значення) та 
означник (сигніфікат, експонент, вираження. З точки зору Чарльза Моріса, означуване — це десиг-
нат. Причому природа десигнату максимально варіативна за рахунок інтерпретації. Згідно думки  
Ч. Моріса, знаки, що вказують на один і той же об’єкт, не обов’язково мають ті самі десигнати, оскіль-
ки те, що враховується в об’єкті, у різних інтерпретаторів може бути надзвичайно різним. 

7 Якщо погодитися з тим, що головною метою дизайнера є створення концептуальної роботи, то 
залишається незрозумілим, чому сьогодні концептуальність є синонімом не лише вдалого дизайну, 
однак і вдалого мистецтва, архітектури, бізнес-проекту тощо. Питання: «Що означає концептуальний? 
Що таке концепт?» як і питання «Що таке дизайн?» залишаються відкритими. Зрозуміло, що відповідь на 
них вимагає окремої розвідки, втім уже зараз можна сказати, що апеляція до концепту автоматично 
означає аналітичну роботу, в першу чергу, з лінгвістично-феноменологічними категоріями. Іншими 
словами, щоб зрозуміти феномен дизайну, неможливо оминути етимологію та значення самого по-
няття «дизайн». 
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ки зору фізики, могли б визначити як певний набір молекул і т. д.8 Залежно від 
конкретної мовленнєвої ситуації поняття «камінь» набуває різних конотацій 
(значень), адже в реальності камінь ніколи не є просто каменем, а завжди ще 
чимось — дорогоцінним каменем, будівничим, горою, породою, матеріалом тощо. 
Іншими словами, саме поняття «камінь» — це десигнат, значення, яке вини�
кає лише в рамках нашої мови, і яке може бути названим різними способами 
залежно від мовленнєвої ситуації, простіше кажучи «камінь» як певний зміст, 
певна інформація виникає лише тоді, коли ми називаємо предмет «каменем». 

Варто сказати, що серед багатьох семіотиків поширена думка про відсут�
ність референта як такого, або, інакше кажучи, про неможливість назвати чи 
«схопити» референт — реальний предмет, який ми називаємо, оскільки з різ�
них точок зору (з різних знакових систем) його можна називати по�різному. 
Поняття існують лише в мові та мовленні, і лише дотично відсилають до об’єк�
тивної реальності, відповідно будь�який понятійний вимір — це вимір зна�
чень, способів означування та їх безкінечних трансформацій, це світ десигна�
тів та їх взаємодій. Не існує одного об’єктивного та спільного для всіх систем 
означника (наприклад, не існує такої назви каменю, яка була б спільна та зро�
зуміла всім та об’єктивно і в повній мірі визначала суть всіх тих об’єктів та 
предметів, що ми називаємо каменями. Можна стверджувати, що жодна зна�
кова система (і в першу чергу, людська мова) не здатна вказати на об’єктивну 
природу явища чи предмету і називає їх виключно за допомогою того означни�
ка (десигната), який поширений в певному ареалі мовців. Звідси й походить 
інтерпретативна природа всякого означування, а десигнат визначається як 
«суб’єктивний образ», або концепт денотата. Відповідно, кожен, хто отримує 
інформацію через і за допомогою знаків — тобто через ту чи іншу мовну сис�
тему, не в силах сприймати об’єкти та явища поза межами інтерпретації кон�
кретної мови. Іншими словами, будь�яке явище, об’єкт, образ, на які вказує знак 
(це необов’язково матеріальні предметні референти) «зчитується» нами лише 
в інтерпретативному режимі, і апріорі не може бути об’єктивним. Звідси, без�
кінечна варіативність десигнатів та означників як певна запорука «авторської 
точки зору» кожного, хто користується знаковими системами. При цьому, за�
гальновідомо, що жива мова постійно розвивається, змінюючи одні значення 
на інші. Можливо, саме в цій особливості слід шукати ключ до розв’язання 
питання про несталу природу дизайну. 

Якщо визначати дизайн як різновид (і навіть еволюцію) десигнату, то стає 
зрозумілим його універсальний спектр застосування і постійна еволюція. Пра�
цюючи за логікою означника – тобто надаючи предметам, явищам, просторам 
тощо нового значення, дизайн таким чином з легкістю поширюється на всі об�
ласті людської діяльності. Дійсно, метою концептуального дизайну є не лише 
проект, а винайдення вдалої концепції (ідеї), яка більшою чи меншою мірою 
зможе «переформатувати» загальні уявлення про предмет, явище, феномен, 

                                                 
8 Саме поняття «камінь» є надзвичайно абстрактним. Зрозуміло, що мова володіє ширшим та більш 
конкретизованим спектром «означень» — це як назви самого каміння (приміром, рубін, смарагд, 
піщаник тощо), так і словосполучення «дорогоцінне каміння», «промислове каміння» тощо. Саме 
поняття «камінь», за рахунок власної абстрактності вимагає конкретизації в контексті мовлення, 
деякі дослідники припускають, що подібні поняття в ізольованому виді (відірваними від контексту 
живого мовлення) не можуть відсилати до референта — до реального об’єкту, який ми називаємо. 
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поняття, або концепт. Іншими словами, вдалий дизайнерський проект – це, 
метафорично висловлючись, «переоцінка» концепту, позитивна вказівка на від�
носність наших понять та уявлень щодо тих чи інших речей. Таким чином, 
використовуючи той самий інструмент, що в свій час створив мову (тобто наш 
розум), дизайн дозволяє столу стати стільчиком, а шафі перетворитися на стіл, 
руківці чашки стати продовженням руки, а домові продовженням людської 
шкіри як найкомфортнішої захисної оболонки для людини — формі як такій 
надається шанс постати незавуальованою в загальних стереотипах та значен�
нях. Дизайн з феноменальною відвертістю демонструє нам як історичну від�
носність наших концептів, так і їхню безкінечну художню вітальність. 

 
В статье рассмотрены ключевые методологические вопросы дизайна — опре�

деление дизайна и главная цель дизайнерской работы. Предложен предваритель�
ный анализ этимологии, истории понятия «дизайн», предоставлено определение 
дизайна с точки зрения семиотической теории. 

 
Ключевые слова: дизайн, определение, методологическая база, знак, значение, 

семиотика, десигнат, означающее, означаемое. 
 
In article are considered the key methodological questions of design — definition of 

design and primary objective of designer work. There is offered the preliminary analysis 
of etymology, the history of «design» concept, the determination of design from semiotics 
theory viewpoint. 

Keywords: design, determination, methodological base, sign, value, semiotics, desig�
nation, meaning, indication. 
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

ЛАНДШАФТНИХ АРХІТЕКТОРІВ 
 
У статті проведено аналіз наукових досліджень в ландшафтній архітектурі, 

представлено модель міждисциплінарних зв’язків ландшафтної архітектури, ре�
комендований зміст магістерських досліджень. 

 
Ключові слова: міждисциплінарні зв’язки, ландшафтні наукові дослідження, 

методи ландшафтної організації архітектурного середовища. 
 
Наукові дослідження в навчальному процесі — це сфера індивідуальної та 

організованої суспільної творчої і дослідницької діяльності, результатом якої 
є систематизація знань про суспільство, природу, мислення, це формування по�
нять, теоретичних положень та аналітична оцінка фактів організації середо�
вища проживання людини. 

Загальні проблеми методики наукових досліджень ґрунтовно розглянуті  
в роботах В. М. Пащенко [2]. Специфічним питанням методики архітектурного 
проектування присвячено праці Л. Г. Бачинської [1], В. О. Тимохіна. На жаль, 
обмаль публікацій, присвячених навчальному процесу за спеціальностями «Ланд�
шафтна архітектура та дизайн», оскільки відповідна кафедра була створена при 
архітектурному факультеті КНУБА лише в 2011 році. Деяким питанням типо�
логії ландшафтних об’єктів присвячених методичним рекомендаціям КНУБА 
[4], а ландшафтного дизайну в роботах кафедри Університету «Україна», науко�
вий керівник О. Р. Горбик [5] У зв’язку з цим ця стаття присвячена актуаль�
ним питанням наукової дослідженості у процесі ландшафтного проектування. 

Мета статті — розглянути питання організації студентських наукових дос�
ліджень при розробці курсових і дипломних проектів за спеціальностями «Ланд�
шафтна архітектура і дизайн». 

Наукові дослідження в навчальному процесі підготовки ландшафтних архі�
текторів – це багатоаспектний спектр наукового пізнання, а саме: 

– закономірностей організації території (формування природного навко�
лишнього середовища); 

– особливості функціонування архітектурного середовища (від історико�
архітектурної спадщини до ландшафтного дизайну в широкому розумінні); 

– умов інженерно�технічного забезпечення ландшафтних об’єктів; 
– специфіки використання ресурсно�екологічного потенціалу для органі�

зації та функціонування ландшафтного середовища; 
– нормативно�правової бази у сфері діяльності ландшафтного архітектора. 
У навчальних програмах з позицій визначення напрямів наукових дослі�

джень у сфері містобудування недостатньо приділяється увага підготовки  
в сфері ландшафтних архітекторів. У той же час ця спеціалізація вимагає знань 
в дотичних аспектах, а саме, з боку особливостей природної сфери історико�
культурної діяльності, нормативно�правової діяльності тощо. 

_____________ 
© С. М. Проценко 
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Отже, наукова діяльність в сфері ландшафтної архітектури вимагає широ�
кого кола знань в різних міждисциплінарних дослідженнях (див. схему). 

 
З цих позицій мета наукових досліджень у напрямі підготовки ландшафт�

них архітекторів передбачає визначення основних понять теоретичних знань  
в загально�філософському та прикладному руслі. 
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Наукові дослідження доцільно проводити у кілька етапів (стадій). Процес 
наукового дослідження передбачає набуття нових знань про предмет дослі�
дження і основними стадіями при вивченні об’єктів ландшафтної архітектури 
є наступні: 

–теоретична, яка передбачає формування абстрактної ідеї чи дослідниць�
кої гіпотези концепції пізнання ландшафтного середовища; 

– емпірична, в процесі якої проводиться опис та систематизація природних 
та антропогенних ландшафтних утворень. 

У склад наукових досліджень включаються основні атрибути науки, такі як: 
збір, систематизація, перевірка вихідних даних; об’єкт дослідження; методи до�
слідження; результати дослідження. 

Об’єктами ландшафтних наукових досліджень за територіальними ознаками 
є міські та позаміські ландшафтні утворення, що підрозділяються на території 
загального, обмеженого та спеціального користування. Детальна характеристи�
ка цих об’єктів наводиться в «Довіднику проектувальника. Містобудування» 
розділ 15. 

Предметом наукового дослідження ландшафтних утворень є засоби конкрет�
ного наукового пізнання процесу дослідження різнорангових ландшафтних 
об’єктів, що дають можливість визначити методичний та методологічний пред�
мет ландшафтознавства в цілому та ландшафтної архітектури зокрема. 

Ландшафтні наукові дослідження базуються на загальнонаукових та спеці�
альних принципах, підходах та методах. 

До загальнонаукових складових методології досліджень відносяться: логічні 
методи (аналіз, синтез, аналогії тощо) та методи наукового пізнання (система�
тизації, гіпотез, синергізму). 

Спеціальні підходи, принципи та методи в сфері ландшафтної архітектури 
включають: 

– структуралістський підхід, який складається з методу моделювання, функ�
ціонального зонування, математичної формалізації; 

– екологічний, який полягає в міждисциплінарному поєднанні концепцій  
і прийомів впливу на об’єкт дослідження, моніторинг екоскладової в ландшафт�
ному середовищі; 

– інформаційний — оперативне збереження, оброблення, систематизація ве�
ликих масивів територіально спрямованої інформації об’єкту ландшафтної ар�
хітектури, тобто ГІС�технології; 

– історичний підхід дає можливість отримати знання про об’єкт досліджен�
ня в еволюційному ракурсі. 

Отже, основні принципи наукових досліджень у сфері ландшафтної архітек�
тури — це перш за все міждисциплінарне інтегрування знань про об’єкт дослі�
дження в процесі різнорангового просторово�часового структурування. 

Цей принцип показує як треба розуміти об’єкт дослідження, підходити до йо�
го наукового вивчення базуючись на змісті відповідного закону чи теоретич�
ного положення. 

Ландшафтознавчий принцип конкретизує інформацію про комплексну бу�
дову ландшафтних утворень, їхні структури, зв’язки та впливи (природні, ан�
тропогенні). 

В арсеналі дослідницької діяльності в сфері ландшафтної архітектури при�
сутні наукові підходи, визначальною ознакою яких є пізнання потенціалу до�
слідження на міждисциплінарному та конкретно�науковому рівнях. 
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У цьому аспекті виділяються такі грані підходів: 
– класичний, а саме: історичний, еволюційний, генетичний, порівняльний, 

компонентний; 
– некласичний: інформаційний, екологічний, моделювання, структурний, 

соціологічний. 
Науковий аспект організації ландшафтного середовища відображає супереч�

ність чи баланс між територіальними, соціальними потребами та рівнем знань 
про об’єкт дослідження. Сформульована наукова проблема та напрями її ви�
рішення визначаються в науковій ідеї, (концепції) яка базується на системі 
аргументів та доказів. Засобами втілення наукової ідеї є гіпотеза, тобто на базі 
емпіричних знань доводиться доцільність чи спростування цільового вирі�
шення наукової проблеми. 

Ключовим аспектом в наукових дослідженнях ландшафтної архітектури як 
міждисциплінарної сфери, є дослідження ресурсної бази, яка складається з ос�
новних взаємодоповнюючих напрямів, а саме: 

– картографічних, геодезичних, геоінформаційних; 
– природничо�користувальних; 
– природничо�наукових; 
– архітектурно�історичних; 
– нормативно�правових; 
– інженерно�будівельних. 
Вивчення територіальних особливостей ландшафтного середовища на регі�

ональному рівні є одним із акцентів еколого�ландшафтознавчої характеристи�
ки об’єкту дослідження, де оцінюється стан ландшафту, умови його функціону�
вання та використання. На базі отриманих оцінок здійснюється ландшафтне 
зонування з визначенням його основних функцій (наприклад, заповідних, рек�
реаційних, туристичних тощо). 

Етап дослідження ландшафтного об’єкту включає аналіз інженерно�техно�
логічних особливостей його організації. Результатом наукового дослідження  
є рішення поставленої проблеми за рахунок аргументованих варіантів, моделей, 
ескізного проектного рішення. 

У навчальному процесі при підготовці архітекторів, навики наукової робо�
ти студент отримує відповідно до навчального плану за програмою підготовки 
бакалавра за напрямом «Архітектура», тобто класична програма підготовки, що 
орієнтована на професіональність проектування, оформлення знань в якості 
рефератів, курсових та дипломних проектів. 

Науково�дослідна робота в межах навчальної програми 1–4 курсу підготовки 
за напрямом «Архітектура» орієнтована на варіантний пошук об’ємно�просто�
рового вирішення організації архітектурного середовища на основі функціо�
нального та естетичного підходів. 

Наукові дослідження зі спеціалізації «ландшафтна архітектура» за напрямом 
«Архітектура» проводяться за програмою підготовки спеціалістів та магістрів. 
Магістерська робота — це самостійний аналітико�конструктивний проект,  
у якому автор показує уміння опрацьовування, аналізу, синтезу літературних, 
історичних, статистичних, проектних джерел. 

Ландшафтно�орієнтована тематика магістерських робіт базується на норма�
тивно�правових засадах: містобудування, ландшафтознавства, землеустрою, охо�
рони навколишнього природного середовища, благоустрою, охорони культур�
ної спадщини, екологічної безпеки, екологічної мережі. 
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В статье проанализирована специфика научных исследований в ландшафтной 
архитектуре, представлена модель междисциплинарных связей ландшафтной 
архитектуры, даны рекомендации содержания магистерской работы. 

 
Ключевые слова: междисциплинарные связи, ландшафтные научные исследо�

вания, методы ландшафтной организации архитектурной среды. 
 
Article presents an analysis of the scientific investigation of landscaped architect, in�

tercommunication model between the processes of architectural environment organization 
are considered. Recommendations concerning the contends of master investigation. 

 
Keywords: interdisciplinary links, landscape research, methods of organization of 

landscape architectural environment. 
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КОНЦЕПЦІЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО  

В ІНТЕР’ЄРІ САДИБНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 
 

Виявлено характерні для українського народного мистецтва теми і образи�сим�
воли. Запропоновано можливу тему декоративного панно з використанням мета�
форичного образу птаха. 

 
Ключові слова: українське народне мистецтво, образи�символи, декоративне 

панно, інтер’єр. 
 
Житлові будинки сьогодні повинні мати комфортні експлуатаційні якості та 

високий естетичний рівень організації внутрішнього середовища. Вони мають 
забезпечувати здійснення функцій процесу життєдіяльності людини: фізико�гігі�
єнічні та різноманітні побутові процеси, що вимагає наявності певного складу 
і необхідних розмірів приміщень житлової чарунки, та забезпечувати її естетичні 
і духовні потреби. 

Традиція прикрашати житло має давнє історичне коріння. Археологічні зна�
хідки трипільської культури (ІV тис. до н. е.), зокрема, керамічні модельки бу�
динків, посуду та іграшок, свідчать про те, що навіть у ті далекі часи люди при�
крашали свій побут. Трипільські орнаменти і малюнки дуже нагадують народний 
розпис українських хат, проглядаються в елементах вишивки, писанкарства, 
розпису кераміки. 

Різні аспекти української народної образотворчості, традиції та елементи, 
характерні для різних видів народного мистецтва: вишивки, писанкарства, ки�
лимарства, кераміки, ткацтва тощо розглядались у працях вітчизняних вчених: 
Л. Є. Жоголь, Т. В. Кара�Васильєвої, С. А. Китової, Т. В. Лепехи, Ю. О. Мель�
ничука, Д. В. Степовика, З. А. Чегусової та ін. Проте слід зазначити, що зали�
шається недостатньо дослідженим питання використання традицій, тем, образів 
і символів народного прикладного декоративного мистецтва в сучасному інтер’єрі. 

Метою статті є обґрунтування концепції декоративного елементу (панно) 
в інтер’єрі сучасного житлового будинку української родини. 

Народному мистецтву українців притаманні виплекані віковими традиціями 
символізм і метафорика. Закодовані у мистецьких творах символи відображають 
міфопоетичні уявлення наших пращурів про космос як упорядкований світо�
вий устрій. Дослідники трипільської культури відзначають, що східні трипіль�
ці, наприклад, створили неповторну систему орнаментів, які повторюються на 
посуді практично всіх локальних варіантів цієї культури. Це свідчить про наяв�
ність оригінальної міфологічної системи, яка ідейно об’єднувала спільноту  
і передавалась від покоління до покоління. 

_____________________ 
© Г. М. Хавхун, Н. І. Сидорук 
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Визначний вчений Микола Костомаров вважав символи образовим виявом 
моральних ідей за допомогою предметів фізичної природи, наділених духовни�
ми властивостями, а академік Вернадський зазначав, що в творах народного ми�
стецтва, де пов’язується художнє з історико�соціальним, проявляється життя 
даної епохи і даного народу, і що завдяки цьому можна вивчати і розуміти душу 
народу. За його словами «глибокий символізм художньої творчості виявляє нам 
Космос, що проходить крізь свідомість живої істоти…». 

Вишитий рушник, розмальована скриня, родинний килим, народна картина 
або ікона, кераміка та вироби з дерева (різьба, лаковий малюнок) зберігаються 
майже у кожній українській родині. Вони зв’язують нас з нашим минулим  
і нашою історією, через них ми відчуваємо своє коріння — такі речі хочеться 
зберегти і передати нащадкам. 

Вироби прикладного декоративного мистецтва (раритетні та нові) отрима�
ли нове життя в сучасному інтер’єрі. 

Прикладом включення декоративного панно в інтер’єр сучасного садибно�
го будинку є дипломна розробка (ОКР «бакалавр») інтер’єру вітальні в житло�
вому будинку по вул. Заболотівська в смт Ратне Волинської області. 

Концепція інтер’єру — збереження традицій та їх інтеграція в контекст сто�
годення. Темою панно є «Птаха�оберіг». 

Птах – улюблений мотив української народної образотворчості. Птахи сим�
волізують повітряну стихію. Вони сполучають світ земний і небесний (а водо�
плавні — аж три світи: ще й водну стихію), володіють таємницями чарівного 
зілля, живої та мертвої води. Прилітають на подвір’я, де щойно народилася ди�
тина, й віщують немовляті майбутню долю. Як душі Пращурів вони знають усе. 

Найдавніший мотив трипільського походження — міф про Створення Світу 
птахом — в сюжетному різноманітті багатозначно проявився в розписах опіш�
нянських, гнилецьких, косівських мисок. Археологічні матеріали свідчать про 
виключну поширеність образу птаха на обрядових предметах, прикрасах, по�
бутових речах не лише слов’ян, а й багатьох інших народів світу. 

Триєдність світу, світове дерево, міфічні птахи�творці світу — виступають ос�
новними образами української народної творчості. Єдність трьох планів буття: 
горішнього (небо), проміжного (земля) і долинного (хаос, світові води, підзем�
ний світ,) здійснювалася, згідно ранніх традицій українського символізму, за до�
помогою архетипу світового дерева — дерева життя (вершечок – стовбур – 
коріння), яке, здебільшого, має охоронця – птаха, як символа світової душі [1]. 

Як універсальний образ міфопоетичної свідомості людства Світове Дерево 
зустрічається у різних народів. Його найдревніші зображення в Україні зберег�
лися на ритуальному посуді. Зображення Світового дерева можна побачити на 
кераміці Трипільської культури V�III тис. до н. е. Сьогодні цей знак�символ  
у вигляді квітучої рослини у вазоні або дерева знаходимо на старовинних і сучас�
них українських рушниках та писанках, витинанках, орнаментах різьби (рис. 1, 2). 

Іконографічно Дерево Життя зображується квітучим. Квіти символізують 
людські життя сьогодення, бруньки — зародки майбутніх поколінь, а плоди — 
людські діяння, різноманітні у своїй значимості для цивілізації. Дуже часто оба�
біч Дерева зображується багато дрібних елементів різного розміру та форми. 
Вони демонструють собою загальну життєву силу – ефір, який наповнює со�
бою простір. 
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Рис. 1 — Вишиті рушники з музею Івана Гончара 

             
а                                                                  б 

Рис. 2 — Батуринські кахлі гетьманської доби (а);  
витинанка «Птахи й квіти», автор Ірина Кузьменко (б) 

Древо завжди має яскраво виражену центральну верхню квітку. Вона сим�
волізує собою Вогонь Життя, який палає постійно, не згасає, повний енергії. 
Цей Вогонь оберігається двома світосяйними духами — ангелами (у христи�
янській традиції), або пташками (в народній інтерпретації). Такими ангелами�
хранителями виступають також і предки, котрі відійшли з цього Світу, але їхні 
душі пильно стежать, аби ніщо не зашкодило Родовому Древу. 

Найчастіше Дерево зображується таким, що проростає із «вазона» — горщи�
ка. Це символічне зображення Дерева Роду, що виросло з гілочки, відламаної 
від Світового Дерева Життя. Горщик семантично означає першопредка, куль�
туру. Ще в далекі дохристиянські часи Дерево було символом Роду — праба�
тька всіх богів. Роду часто подають у супроводі Рожаниць — богинь, котрі від�
повідають за будь�яке народження. Отак стародавня назва бога і його символ 
перейшли на означення багатьох поколінь, що походять від одного предка [3]. 
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Тема «вазона» є «універсальним мотивом рослинного (часто рослинно�гео�
метричного) орнаменту різних видів декоративно�прикладного мистецтва ба�
гатьох народів» (О. Найден). 

Знайдені археологами різьблені камені Борисоглібського храму у Чернігові 
(ХІІ ст.) мають зображення чудовиська з головою пса, крилами птаха і тілом змії 
та птаха з гострим дзьобом, повернутим до пальмової гілки. Подібні мотиви 
зустрічаються на мініатюрних малюнках (заставках або кінцівках) у рукописних 
книжках Київької Русі та середньовічної України. Ці ж мотиви зустрічаються 
на прикрасах, наприклад, на срібній оправі турячого рогу з чернігівського кур�
гану Х століття «Чорна могила», на срібній чаші з позолотою ХІІ ст., знайденій 
у Чернігові. У літописах Київської Русі знаходимо образ Сімаргла — істоти, яка 
втілювала в собі ознаки різних тварин, і була охоронцем чудодійного дерева 
життя [4]. 

У традиційній вишивці східних слов’ян разом із зображенням «древа» за�
звичай присутній і птах, який, як мешканець світу небесного, має здатність 
впливати на долі людей. Пташки уособлюють собою сімейне щастя, вірність  
у любові. Не випадково на весільному рушнику вишиваються пари пташок (жай�
воронків, голубків), які символізують нареченого і наречену та квіткові орна�
менти. Це й оберіг від злих сил, і побажання молодим «процвітання», здоров’я, 
багатства, народження дітей [2]. На Україні рушникам завжди надавалось важ�
ливе образно�символічне значення. Вони — обов’язковий атрибут весільної 
обрядовості, предмет народного побуту, неодмінна окраса селянського житла. 
Рушники — це відбиття культурної пам’яті народу, в їх узорах збереглися пра�
давні магічні знаки і образи, символіка червоного кольору, які знайшли пода�
льше своєрідне переосмислення і оновлення. 

Різноманітність описаних символів дає можливість зрозуміти глибину муд�
рості українського народу, його вміння оберігати себе, свою оселю, родину, 
життя, утворювати магічне писанкове коло захисту в обрядах та звичаях. 

Настінний розпис належить до найпізніших за часом виникнення видів на�
родного мистецтва, тому увібрав у себе деякі традиції та елементи, характерні 
для вишивки, писанкарства, килимарства, кераміки, ткацтва тощо. Смислові 
ознаки народного розпису є частиною фольклорно�образного розуміння дійс�
ності, природи, космологічних уявлень народу. В основі образів розпису лежить 
аграрно�космологічна ідея єдності життя людини і природи. 

З часом, під впливом соціально�історичних умов настінний розпис як вид мис�
тецтва почав втрачати своє значення і замінюватись на інші види вияву твор�
чої фантазії. Ці нові види відроджувались у нових формах і якостях, насамперед, 
малюванні на папері. Центром так званих «мальовок» стало село Петриківка 
на Дніпропетровщині. Згодом, «мальовка» розвинулась у самостійний вид мис�
тецтва. Творчий доробок Катерини Білокур, Марії Приймаченко, Тетяни Пати 
та інших народних художників здобув світове визнання (рис. 3). 

Традиції, теми, образи і символи народного розпису і народного малярства 
розвиваються і в наш час. 
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а                                                                            б 

Рис. 3 — «Соняшник життя», Марія Приймаченко (а); 
«Зозуля на калині», Тетяна Пата (б) 

Для дипломної розробки декоративної композиції — панно в інтер’єрі са�
дибного житлового будинку — обрано тему «Птаха�оберіг» (рис. 4). 

 
Рис. 4 — Декоративне панно «Птаха6оберіг» 

Пташка, яка зображена на панно, є збірним образом «ПТАХИ», як симво�
лу щастя, і має стати родинним оберегом — амулетом�символом, що захищає 
від зла, атрибутом родовідної пам’яті. 

«Птаха�оберіг» в нових сучасних умовах є носієм інформативно�генетичних 
багатств народної культури, єднає нас із духовними ідеалами наших пращурів, 
які базувалися на любові до рідної землі, рідної природи і рідного краю. 
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В статье выявлены характерные для украинского народного творчества темы 
и образы�символы. Предложена возможная тема декоративного панно с исполь�
зованием метафорического образа птицы. 

 
Ключевые слова: украинское народное творчество, образы�символы, декора�

тивное панно, интерьер. 
 
Revealed characteristic of Ukrainian folk art themes and images of characters. 

Proposed possible topic decorative panels using metaphorical image of a bird. 
 
Key words: Ukrainian folk art, images�symbols, decorative panels, interior. 
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ПРОВІДНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОЇ ЗЕЛЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ 
 
У статті розглянуто формування основних шляхів розвитку сучасної зеленої 

архітектури як втілення принципів, що визначають її переваги в майбутньому. 
 
Ключові слова: зелене будівництво, зелена архітектура, навколишнє середовище. 
 
Сучасна екологічна наука найбільш цікаве втілення знайшла в архітектурі: 

це зелене будівництво, зелена архітектура [1]. Чіткого визначення терміну зе�
лена архітектура немає, тому що до цієї галузі потрапляють розробки відразу 
за кількома напрямами. По�перше, це питання використання матеріалів, що не 
завдають шкоди навколишньому середовищу ні під час виробництва, ні у про�
цесі експлуатації. По�друге, це проблема енергозаощадження: із кожним міся�
цем енергоносії дорожчають, і можливість замкнутого енергетичного контуру 
будівлі (або самозабезпечення енергією) цінується все більше [2]. 

___________________________ 
© О. Ю. Запорожченко, А. С. Рибченко 
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Зелене будівництво — це практика будівництва й експлуатації будинків, ме�
тою якої є зниження рівня споживання енергетичних і матеріальних ресурсів 
впродовж усього життєвого циклу будівлі: вибору ділянки, проектування, бу�
дівництва, експлуатації, ремонту і зношування. 

Іншою метою зеленого будівництва є збереження або підвищення якості бу�
дівель і комфорту їхнього внутрішнього середовища. Ця практика розширює  
і доповнює класичне будівельне проектування поняттями економії, корисно�
сті, довговічності й комфорту [3]. 

Професор зодчества університету Арізони Харві Брайан вважає, що матері�
альна користь в зеленій архітектурі — річ відносна: спочатку треба визначити, 
у чому полягає цінність зеленої будівлі. Архітектори повинні дивитися на бу�
дівлю як на живий біологічний організм і створювати її, наслідуючи природу, 
а не змагаючись з нею. 

Сучасне зелене будівництво — це комплексні знання, структуровані стандар�
тами проектування і будівництва. Рівень його розвитку безпосередньо залежить 
від досягнень науки і технологій. 

Зелені стандарти проектування — це регламент життєздатності сучасного 
будівництва. 

Метою публікації є висвітлення питань формування шляхів розвитку зеле�
ної архітектури, що визначають її переваги в сучасному і майбутньому будів�
ництві. 

Сучасна зелена архітектура розвивається за особливими принципами, що 
визначають основні шляхи її розвитку. Перш за все це шлях використання 
принципу заощадження енергії і максимального використання енергії Сонця. 

Цей шлях розвитку обумовлює проектування і будівництво споруд таким 
чином, щоб звести до розумного мінімуму необхідність витрати теплової ене�
ргії на їх опалення або, навпаки, охолодження. 

Першою спробою такого роду була будівля школи Св. Георгія, яку в 1961 
році архітектор Емслі Морган побудувала в містечку Уоллазі (рис. 1). Усі кла�
сні кімнати школи виявилися розгорнуті на південь і забезпечені величезни�
ми вікнами з подвійним склінням, а щоб сонце не сліпило, застосували спеці�
альне розсіювальне скло. 

 
Рис. 1 — Школа Св. Георгія (м. Уоллаз) 

Таке скло набагато дорожче звичайного, але розрахунки показали, що еко�
номія на опаленні перекрила цю різницю всього через кілька осінніх місяців. 
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До сучасних споруд, що збирають і фільтрують дощову воду, а також ефек�
тивно використовують сонячну енергію належить житловий будинок у формі 
квітки кали (Китай). Ця споруда на міжнародному конкурсі дизайну, який 
пройшов у Китаї, привернула найбільшу увагу. Незвичайна будівля у вигляді 
квітки кали стала переможцем завдяки інноваційним технологіям та викорис�
танню природних ресурсів (рис. 2). 

 
Рис. 2 — Житловий будинок у формі квітки кали (Китай) 

140�поверховий будинок знаходиться повністю на власному забезпеченні: 
структура даху дозволяє збирати і фільтрувати дощову воду, а сонячні панелі 
забезпечують енергією всіх мешканців будинку. Для охолодження будинку як 
альтернативні джерела були запропоновані вітряні турбіни. 

Інший шлях — принцип використання водних ресурсів, будівництво плаваю�
чих міст. Прикладом розвитку цієї тенденції зеленої архітектури є підводний 
хмарочос «Водний скребок» (рис. 3). 

    

     
Рис. 3 — Підводний хмарочос «Водний скребок» (Малайзія) 
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Зі зростанням рівня моря через зміни у кліматі, навала води загрожує при�
бережним містам у всьому світі. Малайзійський архітектор запропонував про�
ект «Водний скребок». Це самостійна архітектура, яка використовує безліч тех�
нологій: наприклад, накопичує енергію і вирощує їжу. 

Будинок збирає енергію хвиль, вітру і сонячну енергію, плаваюче місто ви�
користовує сучасні методи сільського господарства, включаючи аквакультуру 
і гідропонні методи, щоб виростити власну їжу під водою. У той час як систе�
ма «щупалець» збирає кінетичну енергію і підтримує структуру вертикально. 

Прикладом розвитку зеленої архітектури на шляху екологічно чистих міст 
може слугувати проект міста Масдар (рис. 4). 

У пустелі Об’єднаних Арабських Еміратів за 17 км від Абу�Дабі йде будів�
ництво першого екологічно чистого міста. Сонячні батареї і сонячні колекто�
ри будуть встановлені на дахах, виробляючи достатньо електроенергії, щоб 
задовольнити більшість потреб міста. Башта охолоджувача служить також ко�
лоною, що підтримує дах. Планувалося, що вся необхідна енергія буде вироб�
лятися на території міста, але в 2010 році забудовники оголосили, що закуп�
лять частину енергії із зовні. 

 
Рис. 4 — Місто Масдар (Арабські Емірати) 

Одним з принципів, що виражають основні шляхи розвитку сучасної зеле�
ної архітектури є будівництво підземного житла. 

Це особлива установка свідомості найбільшою мірою представлена східною 
філософією, у якій злиття з природним середовищем споконвіку було найви�
щою цінністю. Каталонський архітектор Хав’єр Барба побудував підземний 
будинок площею всього 220 м2 (рис. 5) на ділянці схилу площею 20 соток, 
практично повністю помістивши будинок у товщу схилу так, що візуально ця 
ділянка залишилася зеленою. Довелося піти на неабияке посилення бетонних 
опор, щоб утримувати на покрівлі шар ґрунту товщиною 60 см, зарослий гус�
тими травами, однак принцип збереження ділянки був для замовника найваж�
ливішим завданням. 
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Рис. 5 — Підземне житло 

Прикладом розвитку цього шляху в «зеленій архітектурі» може слугувати 
підземний будинок в селі Вельс (рис. 6). 

    
Рис. 6 — Підземний будинок (с. Вельс) 

Практично весь будинок знаходиться всередині пагорба (160 кв. м), а його 
скляний фасад виходить на терасу (60 кв. м), звідки відкривається чудовий вид на 
Альпи і зелені луки. Потрапити в будинок можна не тільки з парадного входу, 
але й підземним тунелем, який веде від сараю до оселі. 

Як основний будівельний матеріал використовувався бетон; панелі і двері 
виконані з дуба. Будинок забезпечується електроенергією, вироблюваної ГЕС 
на найближчому водоймищі. 

Концепція такого будівництва дозволяє мати будинок, органічно вписаний 
у навколишній природний ландшафт. 

Прикладом розвитку зеленої архітектури на цьому шляху може слугувати 
підземний готель у Шанхаї (рис. 7). 
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Рис. 7 — Підземний готель (Шанхай) 

Кілька років тому британська інжинірингова фірма «Atkins» виграла право 
на проектування екстравагантного готелю. Він мав розташовуватися в Шанхаї в 
межах 100�метрової ущелини гори Тяньмашан. Довгий час будівництво об’єкта 
відкладалося, але у 2012 році, нарешті, зведення готельного комплексу під на�
звою «Міжконтинентальна Шанхайська країна чудес» почалося. 

Його особливістю є те, що 16 з 19 поверхів будинку «вмонтовані» в саму го�
ру, а три останні поверхи піднімаються над горою. Таке оригінальне рішення 
дозволить створювати враження, ніби перед вами стоїть триповерхова будова, 
а не багатоповерховий будинок. 

Одним зі шляхів розвитку сучасного зеленого будівництва є використання 
зелених насаджень на будівлях («джунглі на будинку»). 

Ботанік і дизайнер Патрік Блан, який працює у французькому дослідницько�
му центрі, є винахідником рослинних стін системи «Вертикальні сади» (Vertical 
Garden System). 

    
Рис. 8 — Система «Вертикальні сади» 
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Система висячих садів — це не просто плющ або ліани, що в’ються по фа�
саду, а фактично цілі сади, що ростуть вертикально (рис. 8). Системи висячих 
садів прикрашають приватні і громадські будівлі не тільки на батьківщині зод�
чого, але й в інших країнах. 

Розвитком цього шляху в «зеленій архітектурі» може слугувати будівля ACROS 
Fukuoka в японському місті Фукуока (рис. 9). З одного боку вона виглядає як 
звичайне офісна будівля зі скляними стінами, з другого — це величезна тера�
сована покрівля, що нагадує парк. Садові тераси, що піднімаються до 60 м 
вище рівня землі, включають більше 35 000 рослин. 

   
Рис. 9 — Будівля ACROS Fukuoka в Японії (м. Фукуока) 

Будівля була зведена на території останнього зеленого простору в центрі міста, 
тому архітектори створили проект, що дозволяє зберегти озеленені простори 
наскільки це можливо. Зелений дах зменшує енергоспоживання будівлі за ра�
хунок підтримання більш постійної температури, а також збирає дощові води. 

Прикладом розвитку цього шляху в зеленій архітектурі є також проект «зе�
леного міста» (рис. 10). 

   
Рис. 10 — Зелене місто 

Зелене місто здатне забезпечувати саме себе всім необхідним (електроенергі�
єю, водою тощо) і використовуватиме головним чином альтернативні джерела 
електроенергії. Кожна будівля, будь то житловий будинок або офісний центр, 
на кожному поверсі міститиме тераси із зеленими насадженнями, поливання 
яких здійснюватиметься за допомогою спеціальної вертикальної системи. 

Одним з основних шляхів розвитку сучасної зеленої архітектури є втілення 
принципу використання повітряного простору «Космос на землі». 

Тисячі ідей архітектурних інновацій уже втілені в реальність, але дизайнери 
не зупиняються на досягнутому. 
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Яскравим прикладом може слугувати комплекс готелів «Повний Місяць»  
і «Півмісяць» — справжні шедеври архітектури (рис. 11). 

     
Рис. 11 — Проекти готелів «Повний Місяць» і «Півмісяць» (м. Баку) 

Корейська фірма розробила проект комплексу готелів, які планується звести 
у столиці Азербайджану Баку. До складу комплексу входитимуть готель, вико�
наний у формі півмісяця, і готель у формі диска з круглим отвором у верхній 
частині. Його вигляд буде змінюватися залежно від того, під яким кутом ди�
витися на цей шедевр архітектури. 

Проект City in the Sky є яскравим прикладом розвитку зеленої архітектури на 
цьому шляху. Проект британського архітектора, який родом із Болгарії, Цве�
тана Тошкова City in the Sky («місто в небі») — це зразок футуризму в архітек�
турі (рис. 12). 3D�модель міста майбутнього вибудувана на тлі пейзажів Лон�
дона. За основу концепції взята квітка лотоса. 

 
Рис. 12 — Проект «City in the sky» («Місто в небі») (м. Лондон) 

Головна ідея — створення високо у небі, можливо навіть за хмарами, оази�
су, на якому кожна стомлена міським життям людина змогла б знайти укриття 
і відпочити від нескінченного шуму, стресу й метушні. 

Місто в небі було створене в рамках проекту Megatropolis, метою якого була 
реалізація «мегарозвиненого міста майбутнього». 
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Іншим прикладом розвитку цього шляху в зеленій архітектурі є проект «Venus» — 
створення стійкої цивілізації (рис. 13). 

   
Рис. 13 — Проект «Venus» 

Для того, щоб допомогти людям вижити в умовах глобального потепління, 
забруднення атмосфери, води і ґрунту, постійного зростання популяції, учені, 
архітектори, дизайнери постійно створюють різні проекти автономних посе�
лень. Одним з найбільш відомих проектів є проект Venus. 

Величезні плавучі міста, за задумом творців проекту, будуть дрейфувати по 
воді, використовуючи ресурси океану, і намагаючись жити в гармонії із при�
родою. Для постачання енергією подібних комплексів продумано кілька шля�
хів одержання енергії, включаючи сонячну, вітрову й енергію хвиль. 

У підсумку зазначимо, що: застосування екологічних інновацій в архітектурі 
є актуальним для сьогоднішнього часу і є найбільш обговорюване серед архітек�
торів. Це відповідає потребам сьогодення: міські джунглі з усіх боків обступили 
життєве середовище людини, безжально вбиваючи в ньому присутність природи. 
Ця проблема вирішується сама застосуванням сучасної зеленої архітектури. 

Шляхи розвитку сучасної зеленої архітектури, взаємодіють один з одним. Пе�
редбачити, який із них буде переважати в майбутньому — неможливо. Зелена 
архітектура прагне мінімізувати негативний вплив наслідків життєдіяльності 
людини на природу. Нові технології зведення зелених будівель постійно удо�
сконалюються, а основною метою є скорочення шкідливого впливу забудови 
на навколишнє середовище і людське здоров’я. 

 
В статье рассмотрено формирование основных путей развития современной 

зеленой архитектуры, как воплощение особенных принципов, которые определя�
ют ее преимущества в будущем. 

 
Ключевые слова: зеленое строительство, зеленая архитектура, окружающая 

среда. 
 
Lets conside the main modern formation pathways of development for the green archi�

tecture as creation specific principles that express its benefits in future. 
 
Key words: green construction, green architecture, the environment. 
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ЕКОЛОГІЧНИХ ВИСОТНИХ СПОРУД 
 
Розглянуто сучасні тенденцій формування архітектури екологічних висотних 

споруд та висвітлено тенденції у формуванні архітектури еко хмарочосів, пов’язані 
з новим призначенням цих споруд у майбутньому. 

 
Ключові слова: екологічна архітектура, еко хмарочоси, тенденції формування. 
 
Постановка задачі. Екологічна архітектура — це стиль в архітектурі, що особ�

ливо яскраво визначився в останній третині ХХ ст. у зв’язку з рухом на захист 
навколишнього середовища. До архітектури творів цього стилю характерні пра�
гнення до «природних» форм, які б наслідували конфігурацію рельєфу, широ�
ко застосовували б природні матеріали, природозберігаючі тенденції (напри�
клад, систем енергопостачання, що працюють на сонці та вітрі) тощо [1]. 

Яскравим прикладом екологічної архітектури став культурний центр імені 
Жана�Марі Джібу в Нумеа, столиці тихоокеанської острівної держави Нова Кале�
донія, побудований італійським архітектором Ренцо Піано. Піано використову�
вав тут елементи туземної культури: образи місцевих споруд, природні матеріали. 

У сучасних мегаполісах частіше діють інакше: не будинки «вписують» у при�
родний ландшафт, а, навпаки, — природу «вбудовують» у будівлю. Наприклад 
у відомого французького архітектора Жана Нувеля в його будинку Картье  
в Парижі ліванські кедри, висаджені ще на початку XIX століття, стали части�
ною інтер’єру. Культурний центр і центр конгресів у швейцарській Люцерні 
Нувель розділив кількома басейнами, що «римуються» із сусіднім озером го�
ловним елементом ландшафту. Строго кажучи, це вже не екологічна архітек�
тура, але архітектура із природними елементами [4]. 

____________________________ 
© О. Ю. Запорожченко, А. А. Харитонова 
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Нині у Європі все більшу популярність завойовують не тільки житлові бу�
динки, але і офіси, що немов зливаються з природою: вони зазвичай розташо�
вані далеко від міст, розпластані по землі так, що здається, ніби природа про�
никає у середину цих будівель [3]. 

У 70�ті роки ХХ ст. в різних країнах світу зароджувалися ідеї про створення 
цілих екологічних екоміст [2]. Екоміста представляють собою стійку екологічну 
систему. Більшу частину енергії вони отримують від Сонця. З роками почали 
зароджуватися ідеї будівництва і зелених хмарочосів, які вражають своєю кре�
ативністю, використанням новітніх технологій, неординарністю, умінням ра�
ціонально використовувати природні явища та головне — не наносять шкоди 
навколишньому середовищу. 

Метою публікації є висвітлення сучасних тенденцій формування архітек�
тури екологічних висотних споруд. 

Отже, однією із сучасних тенденцій у формуванні архітектури висотних спо�
руд є будівництво хмарочосів на основі органічних матеріалів. Зміст її полягає 
в тому, що хмарочоси будують виключно з матеріалів, які не шкодять ані здо�
ров’ю людей, ані екології. 

Прикладами таких хмарочосів можуть слугувати екологічний хмарочос Hy�
pergreen (рис. 1), Zhengzhou Mixed Use Development — багатофункціональний 
комплекс у Китаї (рис. 2) і Tour Phare — (у майбутньому) найвищий хмарочос 
Парижа (рис. 3). 

 

 
Рис. 1 — Хмарочос Hypergreen. Архітектор Жан Нувель 

 

 
 

Рис. 2 — Багатофункціональний комплекс Zhengzhou Mixed Use Development у Китаї 
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Рис. 3 — Найвищий хмарочос Парижа у майбутньому — Tour Phare 

Концепцію екологічного хмарочоса Hypergreen було розроблено французь�
ким архітектором Жаком Ферр’є та компанією «Лафарж». Цей 246�метровий 
екологічний хмарочос відповідає таким критеріям екологічного будівництва: 

– матеріали без шкоди для довкілля; 
– новітні технології будівництва; 
– постійна увага до навколишнього середовища. 
Структурні елементи хмарочоса (плити, стіни, колони) зроблено з бетону, 

який сприяє зменшенню обсягу робіт та шуму під час будівництва, виглядаю�
чи при цьому естетичніше, ніж традиційний бетон. 

Особливості хмарочоса: 
– вітрогенератори на даху виробляють електроенергію; 
– фотоелементи площею 3000 м² перетворюють сонячне проміння на енергію; 
– «сітка» зменшує потребу в опаленні та кондиціюванні за рахунок регулю�

вання вентиляції; 
– дощову воду збирають для використання в туалетних кімнатах та для по�

ливання зелених зон. 
Розглянемо тенденцію проектування хмарочосів, архітектура яких формує 

так звані «зелені фасади». Особливістю цих хмарочосів є озеленення фасадів 
деревами, які будуть очищати повітря та переробляти вуглекислий газ на ки�
сень. Також однією з функцій є захист від сонячних променів. 

Прикладом є Galaxy Yabao Hi�Tech Enterprises Headquater Park проект гар�
монійної інтеграції сучасного міста в сільське середовище (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 — Проект гармонійної інтеграції сучасного міста в сільське середовище 

Galaxy Yabao Hi Tech Enterprises Headquater Park 
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Для того, щоб представити живу природу як сильний елемент сучасної ар�
хітектури, автори проекту інтегрували в ультра�сучасні фасади хмарочосу рос�
линність. 

Асиметричні смуги зелених включень піднімаються від рівня землі вздовж 
вузьких і високих фасадів будівель, перетворюючись на розташовані на дахах 
сади, балансуючі тепловий обмін. 

Фасади із зеленими включеннями — прогресивна новація в архітектурі май�
бутнього — створюють нову екоестетику, покращують мікроклімат всередині  
і ззовні будов, нейтралізуючи забруднення повітря і продукуючи кисень 24 го�
дини на добу. 

Зелені фасади використовують систему очищення стічних вод, систему ор�
ганічних добрив і комплекс підземних камер, які охолоджують повітря і пода�
ють його в серію відкритих дворів. Крім того, ці будівлі в повній мірі задіюють 
прогресивні технології, які допомагають формувати температуру, якість пові�
тря і мікроклімат усередині приміщень. 

Розглянемо також Зелений багатоярусний ліс у висотному Мілані (рис. 5). 

 
Рис. 5 — Зелений багатоярусний ліс Bosco Verticale у висотному Мілані 

У двох висотних свічках Bosco Verticale архітектори розмістили на площі в 
40 000 квадратних метрів зелені насадження, що забезпечують жителям безпечне 
і здорове навколишнє середовище. На кожній з чотирьох сторін 76�метрової 
будівлі, розмістилися 900 дорослих дерев. Дерева висаджені у великі бетонні 
балкони, які виконують роль посадочних ящиків. 

Ще одним представником зеленої тенденції є Parcel D — проект, розроблений 
американською архітектурною студією Oppenheim Architecture + Design (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6 — Проект Parcel D, розроблений американською архітектурною студією 
Oppenheim Architecture + Design 
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Вона вирішила інтегрувати зелені тераси у кругову архітектуру багатоквар�
тирного будинку, будівництво якого планується здійснити в Сан�Хуані (Пуе�
рто�Ріко). 

Системи збору, зберігання та фільтрації дощової води призначені для до�
гляду за густою рослинністю і прагнуть економити водні ресурси регіону. 

Однією з тенденцій є проектування і будівництво хмарочосів, конструктивне 
рішення яких формується на основі використання водоростей. 

Функція водоростей тут дуже висока — саме вони будуть використовуватися 
як біопаливо, добриво, засіб перероблення вуглекислого газу, фільтр для стіч�
них вод тощо. 

Перший проект британського архітектора Дейва Едвардса — FSMA Tower — 
будинок, конструкція якого буде повністю вкрита водною рослинністю. Вона 
буде виконувати цілу низку функцій (рис. 7). 

 
Рис. 7 — Проект будівлі, вкритий водною рослинністю FSMA Tow 

На думку Едвардса, водорості будуть одночасно поглинати вуглекислий газ, 
використовуватися як натуральне біопаливо і як добриво. Крім того, вони бу�
дуть ще й діяти як натуральні фільтри для стічних вод. Жителі цієї висотної бу�
дівлі зможуть одночасно отримувати від них повітря, воду, їжу, світло і тепло. 
Експерти вже підрахували, що така будівля зможе поглинати близько двохсот 
п’ятдесяти тисяч тонн вуглекислого газу на рік, якщо площа екофасада стано�
витиме сорок чотири тисячі квадратних метрів. 

Наступною тенденцією в формуванні архітектури екологічних споруд є про�
ектування і будівництво хмарочосів, що мають здатність дрейфувати по вод�
них просторах. 

Такі хмарочоси використовують енергію вітру, припливів, біомаси Землі, 
вони повністю здатні забезпечити себе всім необхідним, що може знадобити�
ся людям. Розраховані такі хмарочоси приблизно на 50 000 жителів. На тери�
торії плавучих хмарочосів також є і місце для худоби, відпочинку, робочі сек�
тори, житлові зони. Це означає, що масштаб цих хмарочосів дуже великий, це 
одна з особливостей цієї тенденції. Прикладом є «Зелений поплавок» — еко�
логічний, самодостатній острів в океані (рис. 8). 
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Рис. 8 — Екологічний, самодостатній острів в океані «Зелений поплавок» 

Більшість мешканців острова будуть жити в «Небесному місті» — хмарочосі 
кілометрової висоти, що займає центр осередку. Інші поселяться в житлових 
зонах навколо кордону осередку. 

Центральні вежі будуть оточувати пасовища і ліси, через що можна припус�
тити, що вони зможуть забезпечувати себе всім необхідним. Коло «Небесного 
міста» знайдеться місце і фермам, що спеціалізуються на великій рогатій ху�
добі, й іншим сільгоспвиробництвам. 

Основним будівельним матеріалом для виробництва веж автори проекту 
називають надлегкі сплави на основі магнію, що добувається з морської води. 
Побудувати перші осередки винахідники хочуть до 2025 року. 

Наведемо один приклад — проект «плавучий Екополіс для екологічних бі�
женців», як його визначив сам автор, бельгійський архітектор Вінсент Калле�
бо (рис. 9). 

 
 
 

 
Рис. 9 — Плавучий Екополіс для екологічних біженців Lilypad 

Проект «Lilypad» — це гігантське плавуче місто, розраховане на 50 тисяч жи�
телів, «екологічних біженців», які змушені покинути сушу у результаті природ�
них катастроф. У проекті поєднані інновації кібернетики і різні «зелені» рішен�
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ня. Так, «подвійна шкіра» будови зроблена з високоміцного поліефірного во�
локна, покритого шаром діоксиду титану. Титан під впливом ультрафіолету 
розкладає забруднювальні атмосферу речовини за допомогою фотокаталітич�
ної реакції. Також в місті всюди встановлені сонячні батареї. Місто викорис�
товує енергію вітру і припливів, енергію біомаси Землі, очищення води відбу�
вається за допомогою явища зворотного осмосу і біологічного очищення [2]. 

Ще однією тенденцією у формуванні архітектури еко споруд є Хмарочоси�
лабораторії. Тенденція будувати такі хмарочоси полягає в тому, що вчені бу�
дуть знаходитися якомога ближче до природи, бо такі хмарочоси знаходяться 
або під водою, або десь в пустелях. Тобто вчені мають змогу там проживати  
і проводити свої досліди. Такі хмарочоси виготовлені виключно з екологічних 
матеріалів і мають біонічні форми. Хмарочоси можуть самостійно пересувати�
ся, використовуючи течії. 

Наприклад Sea Orbiter — перше в світі вертикальне судно (рис. 10). Це про�
ект науково�дослідної субмарини, розроблений французом Жаком Ружері. 

 

 
Рис. 10 — Перше у світі вертикальне судно Sea Orbiter 

У конструкції судна зібрані майже всі передові «зелені» технології, завдяки 
чому воно максимально «чисте» з екологічної точки зору. Пересувається Sea 
Orbiter в основному за рахунок океанських і морських течій, сонячного світла, 
хвиль та вітру, котрі також постачають енергією всі системи судна, а якщо буде 
потреба для пересування або одержання додаткової енергії, використовується 
біопаливо, що «вирощується» і виробляється безпосередньо на станції. 

Наступною тенденцією у формуванні архітектури екологічних споруд є про�
ектування хмарочосів, призначених не для людей, а для природи. Ці хмарочоси 
вирізняються з�поміж інших тим, що вони не сконструйовані для життя. Еко�
логічно побудований хмарочос цієї тенденції може фільтрувати повітря, пере�
робляти хмари у воду для забезпечення нею прибережних сіл та міст тощо. 
Таку тенденцію представляє Himalaya Water Towers — найкращий хмарочос 
2012 (рис. 11). 
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Рис. 11 — Проект Himalaya Water Towers 

Ця серія хмарочосів, створена для поліпшення екологічної ситуації на Зем�
лі, забезпечення необхідними ресурсами жителів прилеглих сіл і міст. 

Ці хмарочоси  мають бути споруджені у високогірних Гімалаях. Вони бу�
дуть розташовані на рівні хмар, і головне їхнє завдання�перетворювати хмари 
у воду, яка потім буде потрапляти в системи водопроводів населених пунктів, 
розташованих і поблизу від комплексу, і далеко від нього. Крім того, у Hima�
laya Water Towers будуть вбудовані ще й вітряні турбіни, що виробляють елек�
троенергію для потреб жителів високогірних областей Китаю. 

Цікавий проект, що дозволяє нам зрозуміти, які будуть підходи у стійкій 
архітектурі в найближчому майбутньому, демонструє проект архітектурного 
бюро Mekano Studio під назвою «Seeds of Life» — «Насіння життя» (рис. 12). 

 
Рис. 12 — Проект «Seeds of Life» («Насіння життя») 

Виходячи з концепції архітекторів, сміття — це не стільки продукт життєді�
яльності мегаполісу (у даному випадку — Каїра), скільки «зародок», із якого 
може з’явитися щось нове. Передбачається, що «нескінченна» висотка буде 
рости завдяки приєднанню модулів, які будуть нанизувати на потужні опори. 

Архітектори запропонували побудувати цей будинок в одному з найбільш 
засмічених і густонаселених районів столиці Єгипту, де багато бездомних лю�
дей, а до реалізації проекту архітектори хочуть залучити незаможних громадян, 
позбавлених житла. Планується, що вони найактивнішим чином будуть брати 
участь в утилізації відходів та зведенні хмарочоса [4]. 
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Прикладом тенденції, що слугує для поліпшення природи, є хмарочос�тур�
біна з автомобільних відходів у Нью�Делі (рис. 13). 

 
Рис. 13 — Хмарочос6турбіна з авто відходів у Нью Делі 

Створений він буде з автомотлоху! Весь метал і старі запчастини «вольво», 
«фордів», «ауді» й інших, менш іменитих побратимів із залізними серцями, пе�
ретворяться на будівельний матеріал. Це величезний утилізатор, оснащений 
вітровою турбіною для фільтрації повітря за допомогою мембран, які затриму�
ють забруднюючі частинки. Більш того, на поверхах хмарочоса знаходитимуться 
теплиці з численними зеленими насадженнями, які слугуватимуть джерелом 
для виробництва їжі та біопалива. Тобто хмарочос буде ще й своєрідним вер�
тикальним садом�теплицею. Вітряна турбіна в центрі будівлі та фотогальваніч�
ні панелі будуть виробляти для міста чисту електроенергію. Те, що потрібно для 
одного з найбільш екологічно несприятливих міст світу. 

Не менш цікавою тенденцією формування архітектури екологічних висот�
них споруд є «горизонтальні хмарочоси». 

Французькі архітектори Yoann Mescam, Paul�Eric Schirr�Bonnans та Xavier 
Schirr�Bonnans представили проект куполоподібного горизонтального хмаро�
чоса «Flat Tower», який акумулює сонячну енергію та дощову воду і дозволяє  
в одній площині поєднувати рекреаційні зони з офісними та житловими при�
міщеннями, завдяки полегшеній основі і широким світловим люкам (рис. 14). 

 
Рис. 14 — Горизонтальний хмарочос «Flat Tower» 

Однією з цікавих тенденцій у формуванні архітектури висотних екологіч�
них споруд є проектування і будівництво хмарочосів, які вирішують проблему 
економії води. 
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Головним завданням таких хмарочосів є збирання дощової воду в резервуари, 
які знаходяться всередині споруди, та її очищення. Підготовлена вода викорис�
товується мешканцями хмарочосу. Прикладом такої будівлі є проект «Capture 
the rain» (рис. 15). 

 
Рис. 15 — Проект «Capture the rain» 

Власне ідея вежі — використання мешканцями річкової і дощової води. 
Опади будуть накопичуватися в самому хмарочосі у спеціальному резервуарі, 
розташованому на даху, а звичайним водопроводом буде відведено воду з най�
ближчої річки. Дощову воду рекомендується використовувати в якості техніч�
ної, незважаючи на те, що її, безумовно, будуть пропускати через всілякі філь�
три. Фахівці підрахували, що таким чином мешканці будуть заощаджувати 
приблизно 70�90 літрів води в день. 

Зараз у Європі основними центрами скупчення хмарочосів є Лондон, Па�
риж (Ля Дефенс), Франкфурт, Варшава й Роттердам. У Москві на площі 100 
гектарів будують район Москва�Сіті — комплекс хмарочосів різного призна�
чення. Серед десятка будівель виділяється Вежа Федерації — найвищий хма�
рочос у Європі, будівництво якого планується закінчити у 2017 році. Висота 
Вежі становить 354 м і буде нараховувати 93 поверхи. Що стосується Європи, 
то постійне суперництво в побудові якісних і унікальних хмарочосів якоюсь 
мірою поступилося гонці за їх висотою. Величезне значення у престижі хма�
рочоса грає його архітектор і врівноважений підхід до архітектурного стилю. 

Багато сучасних міст у Європі розташовують хмарочоси офісного й адмініст�
ративного використання в одному районі. Його називають по�різному — діло�
вий центр, Сіті або сучасний центр. Це робиться для практичних цілей, наяв�
ність необхідної інфраструктури сприяє функціонуванню цих центрів, також це 
зберігає історичні райони. Ділові центри, зазвичай, перебувають близько до іс�
торично сформованого центру. Скупчення хмарочосів в одному районі ство�
рює «скайлайн» — урбанічну панораму міста. Найвищі хмарочоси перебувають 
за межами Європи — в Америці й Азії. У вересні 2004 р. розпочато будівниц�
тво, а в січні 2010 офіційно відкрито «Бурдж Халіф» — найвищий хмарочос сві�
ту (Дубай, Об’єднані Арабські Емірати). Його висота становить 640 м до даху, 
а разом зі шпилем — 828 м. Споруда має 162 поверхи (не враховуючи підвал). 
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Другий за висотою є Тайбей 101 (Taibei 101). Будувати його почали у 1999 
році, а закінчили у 2003. Висота становить 449,2 м до даху і 509,2 м з антеною, 
нараховуючи 101 поверх. Цей хмарочос став символом Тайваню. З урахуван�
ням антени, Сіарс Тауер у Чикаго вищий, становлячи 527 м, але до даху — 442 
метри. Таким чином, Тайбей 101 випереджає Сіарс Тауер на 7,2 м. 

Висновок. Отже у підсумку підкреслимо, що проекти еко хмарочосів май�
бутнього глобально вирізняються не лише способом будівництва, використан�
ням різних екоматеріалів, а і своїм перспективним призначенням. Вони слугу�
ють не лише людям, а й природі, для збереження життя людей та життя самої 
Землі. 

 
В статье рассмотрены современные тенденции формирования архитектуры 

экологических высотных сооружений и освещены тенденции в формировании ар�
хитектуры эко небоскребов, связанные с новым назначением этих сооружений в 
будущем. 

 
Ключевые слова: экологическая архитектура, эко небоскребы, тенденции фор�

мирования. 
 
Modern trends shaping architecture ecological tall building and highlights trends in 

shaping the architecture of skyscrapers eco related to reassignment of these structures in 
the future. 

 
Key words: sustainable architecture, eco skyscrapers trends shaping. 
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