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The main impurities of sewage are petroleum products, such as gasoline, oils, 

kerosene [1]. Petroleum products slightly purified from polar impurities have a low 

surface tension at the boundary with water. For gasolines and oils, the surface tension 

is up to 50 mN/m. As to the dependence of the surface tension of petroleum products 

on their chemical composition, with the same number of hydrocarbon atoms in the 

molecule, aromatic hydrocarbons have the most surface tension at a temperature of 

20°C, the least methane, and naphthenic and olefinic hydrocarbons occupy an 

intermediate position. In petroleum products, as in complex mixtures, there is no 

single point of solidification or melting point. They are characterized by the presence 

of only the temperature intervals of both hardening and melting. Hardening and 

melting of petroleum products is always accompanied by intermediate stages - 

thickening and softening. The solubility of petroleum products in water is extremely 

low and decreases from gasoline to heavier products - kerosene and oils [4]. With 

increasing temperature (to critical), it increases. Molecular weight of petroleum 

products gives the average value of the molecular weight of the substance and allows 

us to conclude on the composition of oil products. Among the total amount of oil 

products, the main groups are distinguished, which differ in composition, properties 
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and application fields: liquid fuel, lubricating and special oils, greases, paraffins, 

bitumen and carbon black. Petroleum products belong to the first group of pollutants 

according to their phase-dispersed state according to Kulsky's classification [4]. 

Method of sewage treatment 

Waste water is purified from these impurities by various methods, but the 

physicochemical method of purification is more effective [3]. 

Physicochemical purification is used to remove suspended and emulsified 

impurities from water, as well as organic and inorganic substances [2, 3]. To physical 

and chemical methods of sewage treatment from petroleum products include 

coagulation, flotation and sorption. 

Coagulation is the process of coarsening dispersed particles as a result of 

interaction and aggregation into aggregates. Coagulation is most effective for 

removing from the water of colloid-dispersed particles, that is, particles with a size of 

1-100 mkm. 

Sorption is the process of absorbing matter from the environment by a solid or 

liquid. The absorbing body is called the sorbent, absorbed by the sorbate. 

Flotation is a complex physico-chemical process, consists in creating a 

particle-air-gas particle complex, the emergence of this complex and the removal of 

the formed foam layer. Depending on the method of obtaining bubbles in water, there 

are such methods of flotation cleaning: flotation by bubbles that are formed by 

mechanical crushing of air (nozzles, impeller) flotation by bubbles formed from 

supersaturated solutions of air in water electroflotation. 

Literature: 

1. Булатов А.И., Макаренко П.П., Шеметов В.Ю. (1997). Охрана 

окружающей среды в нефтегазовой промышленности. Москва: Недра. 485. 

2. Куприенко П.И. (2005). Все об очистке сточных вод. Водоподготовка. 

8(2),  29-37. 

3. Хільчевський В.К., Горєв Л.М., Пелешенко В.І. (1993). Методи 

очистки вод. Київ: ВЦ Київський університет. 118. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SOLAR SILICON 

BATTERIES 

T.Y.Boriak 

Language supervisor: M.V. Shevchenko 

 NTUU ” Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ” 

Solar panels are devices that turn sunlight into an electric current. They usually 

consist of a number of photocells. When it comes to clean energy and alternative 

ways of receiving it, the most promising and one of the most affordable ways today is 

the arrangement of such a battery. Already, by installing a solar energy storage 

device, you can significantly save on electricity. However, due to the lack of high 

power such devices are used mainly in private homes and cottages. 

There are several types of solar silicon batteries: 

In thin-film modules of amorphous silicon, the semiconductor layer lies on a 

thin substrate of steel or glass. 

The most effective devices are monocrystalline silicon. The tightness of such a 

design is provided by a technological polymer. In addition to its insignificant 

darkness, solar cells of this type do not change their characteristics for the entire 

duration of their operation. 

Regarding polycrystalline silicon, the use of devices made from it, approaches 

the monocrystalline material, and the efficiency level reaches 15%. The cost of both 

materials is practically the same, but polycrystalline silicon is a bit cheaper. 

The main advantages of solar energy equipment: 

1. Really long lifetime, due to which - flawless payback. If you divide the cost 

of installing photocells by the number of years they can stand, savings become 

tangible. 
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2. The complete independence of the power system. This characteristic is 

especially important in cases where it is difficult or practically impossible to connect 

the house to the central power supply: mountain areas, remote villages. 

3. Unwelcome service and high energy efficiency. An autonomous solar cell 

can produce enough energy to meet everyday needs. 

The price and power of the solar panels that you can install for your home are 

interdependent. And the power affects several characteristics, one of which is the 

size. The cheapest photocells are amorphous silicon, but their performance is not 

large enough. The most effective monocrystalline batteries at the same time and the 

most expensive. The optimal and most commonly used option is polycrystalline 

devices. 

However, it is worth noting that thin-film solar panels better absorb light even 

in low clouds, while monocrystalline ones require sunlight to fall directly on them. 

Taking into account that the improvement of systems for obtaining clean 

energy continues, it is clear that the solar battery has enough disadvantages. 

Solar battery problems and ways to solve them 

1. Dependence on the geographic location of the object. The efficiency of 

photocells is affected by a large amount of precipitation, including snow. Local 

climate, geographic latitude - characteristics that determine the flow of solar energy. 

In different places of the globe, the amount of solar energy that falls on the ground is 

different. 

Snow, for example, can increase the efficiency of batteries, as the amount of 

reflected light increases. However, this is only if you use polycrystalline silicon 

photocells. On the other hand, if you do not worry about the right angle of the solar 

panels, you will have to constantly clean them from the snow. 

Nickel-cadmium batteries react negatively to temperature differences. Cooling 

the battery more than 0 ° C causes a loss of power. 

2. The need for additional devices. Energy is produced only during the light 

day, therefore, for the efficient use of solar cells, it is necessary to take care of the 

means of transformation and accumulation of current. 
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Calculate how many electrical appliances you need to use every day to feel 

comfortable? Modern home appliances require an alternating current of 220 volts. 

The solar battery generates a direct current. In order to solve the problem, it is 

worthwhile to prepare an inverted for current conversion. 

Taking into account the fact that in Ukraine there is not enough sunshine in 

each region, an important comprehensive approach, including the use of a carefully 

designed solar energy accumulation system consisting of the following devices: 

photocells; 

an accumulator that will accumulate solar energy; 

controller that will allow you to control the battery charge; 

inverter that converts current. 

3. Need to drain large sunspot batteries. Calculations show that an average of 1 

square. m panel with photocells generates no more than 120 watts of useful power. 

This will not be enough even for a regular computer. On average, the efficiency of 

solar panels varies at 14%. In traditional energy sources, this figure is higher. In order 

to obtain the power needed for the needs, it is necessary either to increase the area of 

the battery, or to carefully select the material. For example, thin-film variants are 

cheaper, but require more space than silicon panels. 

4. High cost. The solution to this problem depends solely on scientific 

advances in energy and the latest technical developments. For now, we will have to 

wait until better materials are invented and the price is not lowered. Only then will 

we be able to see the profitability of using photocells to obtain clean energy not only 

for the servicing of individual regions and private homes, but also in the industry. 

References: 

1. Василь Звонарь. (2015). Переваги та недоліки сонячних кремнієвих 

батарей.  https://zhytlo.in.ua/ua/napryamok/chista_energya/perevagi_ta_nedolki_son

yachnih_kremnvih_batarej.html. Last accessed 29.11.2017. 
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Numerical theoretical and experimental studies, the experience of breaking the 

rocks in the quarries, allow us to conclude, that the volume of the destroyed rock 

mass depends mainly on the stock of energy of explosives in the charging cavity [1]. 

Therefore, the regulation of energy concentration allows to establish optimal 

parameters of the explosive deflection and improve the degree of crushing of the rock 

mass.  

Significant increase in volumetric energy concentration can be achieved, filling 

the air inter-granular space with a powder-like filler. Also, volumetric concentration 

of explosion energy can be regulated by filling in inter-granular voids with inert or 

active liquid fillers. Often, as an inert filler of an explosive, water is used, aqueous 

solutions of inorganic salts, for example, bishofit, as an active filler -- aqueous 

solutions of the oxidant.  

Analysis of studies on the use of liquid additives in order to regulate the 

volume density of the charge of explosive substances indicates, that at a certain 

positive technical effect, they have certain disadvantages associated with the violation 

of the oxygen balance of industrial explosives, increased specific expense of 

explosive substance, the technological complexity of their production and 

application.  

The prospect of explosives with a filler can be enhanced by the development of 

non-explosive active liquid aqueous solutions consisting of oxidizing agents, fuel and 

process additives and do not possess the properties of solvent. They can make a 

certain energy contribution and, in addition, increase the density of explosives. Such 
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a warehouse was developed by CJSC "Tekhnovyukh" and it is called - a component 

of liquid sealing, which is a saturated aqueous solution of salts of nitric acid, liquid 

fuel, thickener and stabilizer of the composition.  

Testing of the component of the liquid sealant in the composition of various 

explosives showed a significant increase in explosive characteristics and water 

resistance of the simplest ammonia-nitrous explosives.  

The main advantage of the solution-filled explosive mixtures is the ability to 

regulate the density and, as a result, the energy concentration per unit volume of the 

charging cavity. Experimental studies have been carried out to determine the optimal 

content of the component of the liquid sealant, which gives the maximum gain in 

volume energy. Experiments were carried out with explosive polymyx GR 1/8, also 

developed by CJSC "Tekhnovyukh" [2].  

The experiments conducted showed that the most filling of the mixture is 

observed at a content of 35% by mass of the liquid phase. Experiments also show that 

while providing water resistance to explosive substances.  

Explosive characteristics of the explosive with a component of liquid sealing 

were evaluated on the completeness of detonation of the charge. About the 

completeness of detonation of charges were judged by the presence and depth of the 

deflection of the plate at the place of installation of charges and in the absence of 

explosive remnants after the explosion.  

According to the results of investigations of explosive properties of an 

explosive, it has been established that the use of a component of a liquid sealing 

component in an explosive substance gives a significant energy gain compared with 

loose explosives without the component of a liquid sealant and, with full filling of the 

pores, provides their water resistance [3].  

Consequently, the conducted studies have found that the use of components of 

a liquid seal in the composition of the explosive allows you to adjust their density, 

energy characteristics and increase the water resistance of the sleeve charges. 

References: 
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Current energy indicators in the modern world, Electricity Consumption (TWh) 

and electricity consumption per capita Electricity Consumption / Population (kWh / 

capita) indicate an increase in electricity consumption in Ukraine and in advanced 

economies. 

In the period from 2001 to 2008 there is a positive tendency of annual increase 

of electric energy consumption in relation to the previous year except for the last 

reporting year (2008), where a slight decrease in electricity consumption was 

observed - by 0.4%. The increase in electricity consumption for the named 8 years 

was 25.4 billion kWh, or 20.7%. 

 In the context of significant investment constraints, energy conservation is the 

most efficient way of providing energy for both social production and personal 

consumption. 
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The specifics of electric networks is that the construction of new transmission 

lines is associated with significant costs and is often simply not possible for various 

reasons. Therefore, it is necessary to increase the power of energy transmitted by 

existing lines, due to the increase of the current strength, but they are already worn 

out and obsolete. Capacity growth forces us to look for new ways to solve the 

problem. 

One of the effective technical measures is the installation and commissioning 

of devices for compensation of reactive power [1, р.504]. 

EMC study modes determine the requirements for the mathematical model of 

the asynchronous motor (AD): for its integration into the EMC model, taking into 

account the change in losses and the electromagnetic parameters of the blood 

pressure. These requirements are met by the mathematical model of the asynchronous 

motor of the electromechanotron system in simulation and structural simulation, 

which is used in the work. 

To account for losses in steel during the simulation of the operating mode in 

parallel with the AD, a system of resistance is attached to its input terminals, the 

losses in which simulate the amount of losses in the steel, which is determined by the 

mass of the magnetic circuit and the magnitude of specific losses [2, р.32]. 

The power of additional losses in the AD is taken as 0.5% of the nominal 

power consumption corrected in proportion to the ratio of the squares of the current 

of the investigated mode and the nominal current. Mechanical losses are determined 

taking into account the effect of changing the rotor speed and load moment on the 

three components: friction in bearings, losses in the ventilation unit of the external 

blown and aerodynamic losses inside the machine. In the formulas for determining 

the ventilation losses, the functional dependence on the fan size and the speed of 

rotation in the third stage, corresponding to the physics of the processes, was used. 

(In the mathematical model of designing asynchronous general-purpose motors, 

mechanical losses are determined depending on the second degree of rotation.To 

ensure that the satisfactory accuracy allows empirical coefficients, depending on the 

number of poles, and the narrow range of change of speed.Use of such a dependence 
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at a significant range of change in speed leads to significant errors: counting, for 

example, a four-pole machine at 3000 rpm, in fact, we get an option of calculations 

when it is working with the fan from a bipolar machine.) Bearing losses depend on 

the load on them, due to the weight of the rotor and the radial force acting at the end 

of the shaft. 

 The maximum loss will be in the same direction of action of these two factors, 

at least - with their opposite action. Determining the radial force on the shaft when 

the engine is coupled to the drive mechanism with the help of an elastic coupling, and 

assuming that the load on the bearings is the arithmetic mean between the maximum 

and the minimum. The mathematical model is shown in Figure 1. 

 

Fig. 1 – Mathematical model of compensation of reactive power of 

asynchronous motors 

For the application of the mathematical model of the asynchronous motor from 

the internal compensation, the working modes were calculated and the design and 

operational parameters were determined: 

• The part of the groove under the compensating winding was 20%; 

• The voltage on the compensating winding was ~ 1000V; 

• The required capacity of the capacitors is determined at the level of 14μF per 

phase (with an external compensation of 140 μF per phase); 

• Due to individual compensation, the network current is reduced from 60 A to 

50 A; 
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• Loss capacity in the network decreased by 1.1 kW; 

• Annual efficiency for payment of electricity is ~ 9000 UAH / year; 

• Increased engine costs 3,500 

• Payback period ~ 1 year. 

References: 

1. Kravchik A (1982). Asynchronous motors of 4A series. 504. 

2. Popovich O (2010). A mathematical model of an asynchronous machine for 

electromechanotron systems for animate and structural modeling is presented. 25-32. 
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Kiev, Ukraine 

For residential and public buildings, thermal energy accounts for the bulk of 

the overall energy balance. Particular attention is paid to methods for determining the 

level of energy need for establishing the potential of energy saving potential. There is 

a large variety of methodologies and software products for calculating the energy 

need of heated buildings. Depending on the tasks, the need for heating can be 

determined in the annual (stationary methods), in the monthly (quasi-stationary 

methods) and hourly (dynamic methods) section, which in turn requires a different 

package of output parameters (one of them is climatic data). Energy characteristics of 

buildings are calculated by stationary and quasistationary methods. In these methods, 

climatic characteristics are used for the corresponding region / regional center, 

namely, the average monthly values of the external temperature, solar heat transfer on 

the horizontal and vertical surfaces [1]. 
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Dynamic approaches are more precise and detailed, that use climatic hourly 

values, such as the model year of the International Weather for Energy Calculations 

[2]. Climatic files were created as part of a research project RP-1015 U.S. National 

Climatic Data Center. The procedure for obtaining data was based on the choice of a 

typical year for the 18-year sequence of weather data. Hourly values from the IWEC 

file include the temperature of the dry thermometer, relative humidity, velocity and 

wind direction, barometric pressure, direct (expressed through direct normal) and 

diffused horizontal solar radiation (diffuse horizontal), etc. For the territory of 

Ukraine, climatic IWEC files of the typical year for free access cities (Kyiv (I 

climatic zone) and Odessa (II climatic zone)) have been created, which can be used as 

the averaged characteristic of each of the two temperature zones. 

In Ukraine, the simplified hourly dynamic method of calculation based on the 

European standard EN 13790 [3] has come into force, which takes into account its 

calculations the total solar heat transfers to the room area. 

A comparison of the average monthly climatic data on the basis of IWEC and 

current climatology in Ukraine. The hourly values of the total solar heat consumption 

on the vertical surfaces are listed. For comparison, in the work, extreme cases of solar 

heat transfer for the South and North orientation are given. For the comparison of 

climatology, the average monthly values of external temperature and solar heat 

consumption (in Fig. 1) for the two cities of Ukraine are established. 

Figure 1 - Average monthly climatic data from the normative documents of 

Ukraine and the International weather file for Odessa (a) and Kyiv (b) 

 

 

 

 

 

 

 

а) 
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b) 

The external air temperature at the two climatological bases is almost the same. 

Solar heat revenues are significantly different from those adopted in Ukraine. The 

difference is about 40% in the winter and 30% in summer for Kyiv. For Odesa this 

discrepancy is up to 50%. Solar heat supply on the horizontal surface is 5-10%. 

For cross-checking, the correctness of the method for converting solar heat 

revenues to vertical surfaces (one of the most detailed and progressive software 

products of EnergyPlus) was used [4]. 

The international weather file IWEC allows for dynamic calculations of the 

energy need, and the difference with the climatic data in force in Ukraine should be 

taken into account when comparing different methods and approaches for 

determining the energy need of buildings. 
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УДК 697          Технічні науки 

 

РОЗРОБКА ТЕХНЕОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ 

ВИРОБІВ ІЗ ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 

Горбач В.О., 

студентка факультету проектного менеджменту,                          

управління якістю та життєзабезпечення 

Чернігівський національний технологічний університет, 

М.Чернігів, Україна 

В останні роки приготування хлібобулочних виробів набирає «обертів у 

пошуках новизни». На сьогоднішій час технологія швидкого заморожування 

набуває все більшого поширення, її застосовують для різних видів тіста. 

Технологія заморожування тіста і тістових заготовок дає можливість завжди 

мати свіжу випічку. 

Аналізуючи попередні дослідження, дана технологія має певні недоліки: 

- дріжджі – при заморожуванні втрачають свою ферментативну 

активність; 

- клейковинний каркас – послаблюється; 

- комплекс вітамінів, білок – втрата деякої частини; 

-  пакувальні матеріали; 

- свіжість хліба, зберігання – пакувальні матеріали. 

На основі  аналізу цих  недоліків, було внесено до рецептури звичайного 

пшеничного хліба: кріопротектор - яблучного пектину, порошок топінамбуру, 

гарбузове борошно. 

Пектин – це рослинний полісахарид складної будови. Використання 

пектину дозволяє подовжити свіжість хліба та зв’язати вільну вологу.  

Порошок топінамбуру отриманий самостійно під час проведення наукової 

роботи з клубнів рослини  – містить в своєму складі високу кількість білків в 

поєднанні з харчовими волокнами, забезпечує гарну  водо поглинальну 

здатність.  
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Гарбузове борошно – має в своєму складі комплекс вітамінів, макро- і 

мікроелементів, повноцінний білок та закріплюючу дію на клейковину 

борошна.  

Також був використаний процес заморожування виробів на різних етапах 

технологічного процесу. 

Перший процес: готові до вистоювання тістові напівфабрикати 

(замішування, поділ на шматки, формування, заморожування, упаковка, 

зберігання, дефростація, вистоювання та випікання). 

Другий процес: готові до випічки (замішування, поділ, формування, 

вистоювання, заморожування, упаковка, зберігання, дефростація, випічка). 

В умовах наукової лабораторії були проведені дослідження  

органолептичних, фізико-хімічних показників якості тістових напівфабрикатів 

та готових виробів згідно діючих стандартів харчової промисловості. 

Науково обґрунтовано і дані практичні рекомендації щодо використання 

пектину в якості кріопротектору, в технології заморожених напівфабрикатах. 

Доведено, що заморожування з пектином за від’ємної температури та при 

розморожуванні, є найсприятливішими умовами для активності та 

життєдіяльності дріжджових клітин. 

Порошок топінамбура  додає приємного смаку та аромат готового 

продукту. Відомості які наведені в літературних джерелах вказують про 

наявність великої кількості інсуліна в топінамбурі, тому хліб можна 

використовувати в якості лікувально-профілактичного.  

Гарбузове борошно – покращує органолептичні показники та збагачує 

вітамінами.  

Технологія виробництва хліба із заморожених напівфабрикатів є 

актуальною і перспективною з огляду на пришвидшення темпів розвитку 

промисловості.  Виробництво  хліба  та  хлібобулочних  виробів за короткий 

термін вдома, в кафе, в ресторанах, пекарнях є затребуваний і перспективний 

особливо в умовах України. 

____________________________________________________________________ 
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УДК 621.3         Технічні науки 

РОЗРОБКА СТЕНДУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИК 

ФОТОЕЛЕМЕНТІВ 

Данилів Г.Д.,  

Магістр Інституту фізики, математики, інформатики, економіки та 

інноваційних технологій 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

 

Вперше прямий вплив світла на електрику виявив німецький фізик Генріх 

Герц під час дослідів з електроіскровими вібраторами. Помічене явище було 

описане Герцом в його статтях 1887–1888 років, але залишилося без пояснення, 

оскільки фізичну природу його він не знав. Не зуміли правильно пояснити дію 

світла на заряди і німецький фізик Гальвакс, італійський фізик Рігі. 

Англійський фізик Лодж, який, демонструючи у 1894 році досліди Герца в 

своїй знаменитій лекції «Творіння Герца», лише припустив хімічну природу 

явища. І це недивно, оскільки електрон буде відкритий Джозефом Джоном 

Томсоном лише в 1897 році, а без згадки про електрон пояснити фотоефект 

неможливо. Проте 26 лютого 1888 року учений Олександр Григорович 

Столєтов (1839–1896) здійснив дослід, що наочно продемонстрував зовнішній 

фотоефект і показав природу та характер впливу світла на електрику [1]. 

На сьогоднішній день фотоефект знайшов широке застосування в науці та 

техніці. Вакуумні фотоелементи використовуються в турнікетах метро, 

системах захисної та аварійної сигналізації, фотоекспонометрах, воєнній 

техніці, системах зв’язку, зчитуванні світлового сигналу, який проходить через 

звукову доріжку кіноплівки тощо [2]. Фотоелементи малої потужності 

використовують у фотоекспонометрах [3]. Особливо широко їх застосовують 

при виготовленні сонячних батарей, які встановлюють не тільки на космічних 

апаратах, а й на дахах будинків, автомобілів тощо [4]. 

Отже, контроль робочих характеристик фотоелементів є важливим 

завданням для прогнозування надійності роботи як самих фотоелементів, так і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%94%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%94%D1%82%D0%BE%D0%B2
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приладів на їх основі. Метою цієї роботи було створення комп’ютеризованого 

стенду для дослідження релаксаційних та спектральних характеристик 

фотодіодів. 

Визначення часу релаксації фотодіода 

Для дослідження вибрано два напівпровідникові фотоелементи BPYP44A 

та BPW21R. Для конструювання стенду використано генератор імпульсів Г5-

54, цифровий USB осцилограф DSO-2250 та персональний комп’ютер. Схема 

стенду для вимірювання характеристик фотоелементів представлена на рис. 2. 

За складеною схемою змонтовано експериментальну установку, 

загальний вигляд якої представлено на рис. 2. 

Першим завданням було визначення часу релаксації фотодіода типу 

BPYP44A. 

 

Генератор 

імпульсів 

Г5-54 ПК 

Випромінювач 

(світлодіод) 

Осцилограф 

Фотоелемент 

 

Рис. 1. Схема стенду для вимірювання характеристик фотоелементів 

 

 

Рис. 2. Загальний вигляд стенду для дослідження характеристик 

фотоелементів 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOw-Pk7fzXAhXN_KQKHeUqDVcQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fuk.rs-online.com%2Fweb%2Fp%2Fphotodiodes%2F7082813%2F&psig=AOvVaw02nsMCauWgMt8_NJPuH55n&ust=1512906422711616
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Для вивчення релаксаційних кривих і визначення часу релаксації 

фотодіоду підібрано необхідну часову розгортку та виділено спадаючу частину 

(рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Релаксаційна крива фотодіода (розгортка 100 мкс/под) 

 

Для зручності обробки результатів релаксаційну криву перебудовано в 

програмі Origin та проаналізовано її спадаючу частину (рис. 4). 
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Рис. 4. Крива наростання та релаксації напруги у фотовентельному 

режимі 
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Крива релаксації складається з двох частин: процесу наростання 

фотонапруги, який описується виразом: 

   11
/t

ст eUtU


 , 

де 1 – константа наростання, або час протіканням неосновних носіїв 

заряду в п-області; 

та процесу спадання фотонапруги при виключенні світла, або процесу 

зникнення неосновних носіїв заряду в п-області фотодіоду, який визначається 

рекомбінацією і протіканням носіїв через р-п-перехід. У цьому випадку напруга 

буде спадати до нуля за законом 

  2/t
стeUtU


  

де 2 – константа спадання, або час життя дірок в п-області (час 

релаксації). 

Час релаксації можна визначити таким чином 

 
2

t
UtU ст  lnln , 
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З кривої рис. 4 виділимо ділянку спадання (релаксації) фотонапруги та 

побудуємо графік у логарифмічному масштабі (рис. 5).  
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Рис. 5. Визначення часу релаксації фотопровідності 
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Нахил проведеної дотичної, за якого фотосигнал спадає у 2,7 разів (е- 

разів) являє собою час релаксації фотонапруги. Для досліджуваного фотодіода 

типу BPYP44A вона становить 4,6·10
-4

 с. За більших часів проявляється 

нелінійний спад сигналу, можливо пов’язаний з короткою базою фотодіоду. 

Дослідження частотних характеристик фотодіодів 

Другим завдання було дослідження на сконструйованому стенді 

частотних характеристик фотодіодів BPYP44A та BPW21R. У першому випадку 

частота світлових імпульсів становила 400 і 1200 Гц, а у другому – 200 і 1000 

Гц. Результати представлено на рис. 6 та рис. 7. 
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    а)              б) 

Рис. 6. Частотні характеристики фотодіода BPYP44A:  

а) частота слідування імпульсів 400 Гц; б) частота слідування імпульсів 

1200 Гц  

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOw-Pk7fzXAhXN_KQKHeUqDVcQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fuk.rs-online.com%2Fweb%2Fp%2Fphotodiodes%2F7082813%2F&psig=AOvVaw02nsMCauWgMt8_NJPuH55n&ust=1512906422711616
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Рис. 7. Частотні характеристики фотодіода BPW21R:  

а) частота слідування імпульсів 200 Гц; б) частота слідування імпульсів 

1000 Гц 

 

Як видно, частота від 1 кГц є критичною для роботи кремнієвих 

фотодіодів які реєструють випромінювання у фотовентильному (без 

зовнішнього електричного навантаження – зміщення) режимі. При вищих 

частотах рівень фотосигналу зменшується, що впливає на ефективність 

реєстрації оптопари. 

Висновки 

Створено комп’ютеризований стенд для дослідження світлових 

характеристик фотоелементів, який складається з генератора імпульсів Г5-54, 

оптопари імпульсний світлодіод – кремнієві фотодіоди, цифрового USB 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOw-Pk7fzXAhXN_KQKHeUqDVcQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fuk.rs-online.com%2Fweb%2Fp%2Fphotodiodes%2F7082813%2F&psig=AOvVaw02nsMCauWgMt8_NJPuH55n&ust=1512906422711616
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осцилографа DSO-2250 та персонального комп’ютера. Досліджено релаксаційні 

характеристики фотодіоду BPYP44A. Визначено час релаксації фотоструму, 

який для даного фотодіоду становить 4,6·10
-4

 с. Досліджено частотні 

характеристики фотодіодів BPYP44A і BPW21R, побудовано осцилограми 

відповідних фотосигналів за якими визначено критичну частоту для роботи 

кремнієвих фотодіодів. 
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Nowadays, almost everyone can set up and get their own independent solar 

power source (these are called photoelectric panels in the scientific literature).  

The expensive equipment is eventually offset by the opportunity to receive free 

electricity. It is important that solar panels are an environmentally friendly source of 

energy. In the past years, there was a great decrease in the prices for photovoltaic 

panels and they continue to decline, indicating a great prospect for their use. In the 

original form, such a power source will consist of the following parts: a solar cell 
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(DC generator), a battery with a charge control device, and an inverter that converts a 

direct current into an alternative one.  

Solar panels consist of a set of solar cells (photoelectric converters) that 

directly convert solar energy into electrical. Most solar cells produce silicon, which 

has a fairly high cost. This, in fact, will determine the high cost of electricity 

generated by solar panels. Common two types of photovoltaic converters are made of 

monocrystalline and polycrystalline silicon. They mainly differ in production 

technology. The first one has a kkd of 17.5% and the other one of 15%. The most 

important technical parameter of a solar battery, which has a major impact on the 

efficiency of the entire installation, is its useful capacity. It is determined by the 

voltage and output current. These parameters depend on the intensity of sunlight 

falling on the battery.  

EMF (Electromotive force) of individual solar cells does not depend on their 

area and decreases when the battery is heated by the sun, by about 0.4%. The output 

current depends on the intensity of the solar radiation and the size of the solar cells. 

The brighter the sunshine, the greater the current generated by solar cells. Charging 

current and power, in the cloudy weather, drops sharply. Solar battery consists of 

separate solar cells, which are connected in series in order to increase the output 

parameters (current, voltage and power). When the element is connected in series, the 

output voltage increases, and so does the output current. In order to increase both the 

current and voltage, combination of the two methods of connection is needed. 

However, considering this method, the possible connection failure of one of the solar 

cells does not lead to the failure of the entire chain, that increases the reliability of the 

entire battery. Solar cells are shunted by diodes. Usually they are 4 - one, for every ¼ 

part of the battery. Diodes prevent the battery from being out of order, which for 

some reason turned out to be darkened, i.e. if at any moment, light does not get on 

them. The battery at the same time temporarily generates 25% less output power than 

with normal sunlight throughout the battery surface.  

When the sunshine, is limited the charge of the battery is reduced and the 

battery gives the electric energy of the electrics, which means that the rechargeable 
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batteries constantly operate in discharge and recharging mode. With good light, the 

rechargeable battery quickly charges up to 90% of its nominal capacity, and then with 

a lower charge rate to full capacity. Charging at a lower charge speed is carried out 

by the controller of the charger. The most effective is the use of special batteries - gel 

(in the battery, as an electrolyte is used sulfuric acid) and lung batteries, which are 

made on AGM technology. These batteries do not require special installation 

conditions and do not require maintenance. The life of such batteries is 10 - 12 years 

at a depth of discharge not more than 20%. Rechargeable batteries should never 

discharge below this value, otherwise their lifetime is dramatically reduced!  

The battery is connected to a solar battery through a controller that controls its 

charge. When the battery is fully charged, a resistor that absorbs excess power is 

connected to the solar battery. In order to convert the constant voltage from the 

battery into the alternating voltage, which can be used to power most electronics in 

conjunction with solar cells, additional items such as inverters can be used. Without 

the use of an inverter from a solar battery it is still possible to feed electric devices, 

working on a constant voltage, including various portable appliances, energy saving 

light sources, such as LED lamps. 
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The aspiration of Ukraine to enter the circle of the developed countries of the 

world, strengthening of interconnections and interdependencies of economic systems 

increases the requirements to the quality and competitiveness of manufactured 

products, in line with its world standards. 

According to a study conducted within the framework of the preparation of the 

Strategy of Ukraine's Innovation Development for 2010-2020 in the context of the 

challenges of globalization, up to 75% of the national scientific potential is currently 

used to support already achieved scientific and technical levels of the economy, only 

a small part oriented towards the objectives of modernization of levels scientific 

knowledge. 

Potential of economic development of any country is determined by the 

efficiency of the functioning of production. The country's productive capacity 

determines its economic security, the sustainability of the financial system and the 

standard of living of people. The problem of improving the efficiency of the 

organization of production processes is particularly actualized at the modern stage of 

reforming the economy of Ukraine, the implementation of large-scale restructuring 

measures for industrial production. This requires the development and 

implementation of new approaches, methods and methods for organizing production, 

which coincided with the changes that occur around and within the enterprise. 

It is important that, according to the State Statistics Committee of Ukraine, 

from 1990 to 2008, the number of scientists has decreased by more than three times. 

At the same time, the number of scientific institutions, though slightly, but grew. If 

we analyze the dynamics of the number of doctors of science working in the 

economy, the situation looks different: the share of physicians of natural sciences has 

slightly decreased (from 54.7 to 49.6%), the share of doctors of technical sciences 

practically did not change (from 25.9 to 25.6 %) and the humanities (from 7.1 to 

7.6%), but social sciences (from 12.2 to 16.4%) have increased significantly. The 

structure of the staff with a candidate's thesis in the Ukrainian economy is 40% of the 

candidates for technical sciences, 27% - natural sciences, 9.7% - humanities, 23.2% - 

state. At the same time, the number of scientists from the social and humanitarian 
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spheres of knowledge is accelerating, and technical and natural sciences are 

decreasing. Statistics show a rapid decline in the number of candidates for technical 

sciences, engaged in scientific research (more than double since 1995). 

Modernization of production, increasing its technical level, providing a 

newquality of the economic system, increasing the competitiveness of domestic 

products in the domestic and foreign markets, and ensuring a stable long-

termeconomic growth on the basis of innovation model of development need 

activation of the state in the field of innovation management, improvingfinancial, 

institutional, organizational, legal and other instrumentspublic management. 

In order to improve the mechanisms of financial incentives for innovation, it is 

necessary: 

1. To amend the Tax Code of Ukraine 

2. To develop a complex of tools for state support of innovative activity of 

small and medium enterprises 

To improve the institutional and legal support of innovation activities, it is 

necessary: 

1. To structure the system of state management of the innovation sphere on a 

functional basis and legislatively establish its organizational structure with a clear 

definition of the functions and powers of each state administration in this sphere. 

2. To establish at the national level the medium-term priorities of innovation 

activity within defined long-term strategic priorities 

The situation in Ukrainian science is characterized by a huge gap between the 

level of research by leading scientific schools and the overall level and activity of 

research activities in general. There are disturbing trends in the system of 

reproduction and creation of scientific knowledge in natural and technical sciences, 

which are critical for maintaining the necessary pace of scientific and technological 

development of Ukraine. Modern state scientific and technological progress, 

acceleration of the development of productive forces, the need for all kinds of 

increase in the efficiency of production require its corresponding technical level. 
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Today, the state of fixed assets of Ukrainian enterprises is at a very low level. 

From 50 to 80% of the main productive assets in most enterprises are obsolete and 

worn out both morally and physically. 

Thus, currently the most important task is to improve the structure of the 

technical state of production and increase the efficiency of the use of core production 

assets, the formation of an economic mechanism for improving the system regulation 

of the development of scientific and technological progress and comprehensive 

support to the state innovation processes in enterprises. 

Prospects for further developments in this direction. In today's conditions of 

deployment of the next wave of the economic crisis in Ukraine, there is a need for 

further study of the peculiarities of technical development of production in order to 

develop effective and efficient directions of activation of financial and economic 

activity of enterprises. 

1. What determines the potential of economic development of any country? 

2. Why is the number of Ukrainian scientists down? 

3. What is needed to upgrade production? 

4. What is needed to improve the mechanisms of financial incentives for 

innovation? 

5. What is needed to improve the institutional and legal provision of 

innovation activities? 

6. At what level are the funds of Ukrainian enterprises?         
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На сьогодні одним з найвідоміших у світі структуроутворювачів та 

стабілізаторів, що застосовується у косметичній та харчовій промисловостях, є 

саме пектин. 

Пектин включають в косметичні омолоджуючі, зволожуючі, стимулюючі, 

регенеруючі, загоюючі засоби.  

З метою нормалізації водного балансу, усунення лущення і 

розтріскування пектинові речовини вводять в косметичні препарати для сухої 

шкіри. 
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У групі косметичних товарів найбільш сильно пошкоджуються 

мікроорганізмами косметичні креми, які широко вживані у нас в країні і за 

кордоном. 

Більшість косметичних кремів є складні емульсійні системи типу «вода в 

олії» або «олія у воді», до складу яких входять рідкі та тверді жирові 

компоненти, вода, біологічно активні речовини [1]. 

Мікроорганізми розвиваються у водному середовищі, і не ростуть або 

майже не ростуть в жировій фазі емульсій. Тому найбільш сприятливі умови 

для розвитку мікроорганізмів створюються в емульсіях типу "олія - вода". 

Особливо сильно вражають емульсії бактерії, які відносяться до групи 

грамнегативних паличок, серед яких найбільш небезпечні представники родів 

Pseudomonas, Enterobacter і Achromobacter. Більшість компонентів косметичних 

емульсій є складні ефіри високомолекулярних спиртів і жирних кислот. Вплив 

мікроорганізмів на такі субстрати починається з їх гідролізу під впливом 

позаклітинних естераз. Однак наявність естеразної активності не єдина умова 

для зростання бактерій на таких середовищах. Необхідно, щоб бактерії 

утворилися в результаті гідролізу з'єднання в процесі метаболізму. Великий 

вміст в кремах води, з'єднань вуглецю і азоту, доступ повітря, а також 

зберігання косметичних кремів при температурі +(20...30)С° створюють 

сприятливі умови для розвитку в них різних мікроорганізмів, які можуть 

використовувати як джерело вуглецю та енергії такі компоненти, як гліцерин, 

пентол, моносахарат, кісточкову олію, кондитерський жир, ланолін, апілак, 

емульсійні воски, азулен, евкаліптову і парфюмерну олії, спермацет, гідровані 

спирти кашалотового жиру [2].  

Метою робити було дослідити мікробіологію косметичного крему з 

буряковим пектином. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі виробництва, 

фасування, застосування та зберігання косметичні засоби, в тому числі і 

косметичні креми, можуть бути ураженні різного виду мікроорганізмами, що 

може призвести до завдання шкоди життю і здоров’ю людини та 
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навколишньому середовищу. У зв’язку з цим при дослідженні якості 

косметичних кремів відповідно до чинних нормативно-правових актів 

проводиться перевірка даної групи косметичних засобів на мікробіологічну 

безпеку. 

Для косметичних кремів нормуються такі обов’язкові мікробіологічні 

показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів (МАФАМ); кількість дріжджів роду Candida та пліснявих 

грибів; вміст бактерій родини Enterobacteriacese; вміст Staphylococcus aureus [3]. 

Кількість МАФАМ, дріжджів роду Candida та пліснявих грибів 

визначають з метою встановлення відповідності тональних кремів вимогам 

безпеки щодо загального забруднення мікроорганізмами. Показники виражають 

кількістю колонієутворюючих одиниць (КУО) у 1 г чи см3 продукції. Вміст 

потенційно-патогенних та патогенних бактерій родини Enterobacteriacese, S. 

aureus, P. Aeruginosa встановлюють за альтернативним критерієм – від- 

сутністю їх у масі (об'ємі) косметичного крему. 

Результати проведених досліджень: 

Методи дослідження мікробіологічних показників полягали у висіванні 

розчину наважок відібраної проби косметичної емульсії у поживне середовище 

з подальшим культивуванням посівів в умовах, сприятливих для росту 

мікроорганізмів. Визначення загальної кількості МАФАМ ґрунтувалось на 

кількісному підрахунку числа колоній мікроорганізмів, які виросли на 

щільному поживному середовищі за температури (37±1)°С протягом 72 годин. 

Для посіву використовували такі розведення продукту, щоб на чашках виросло 

до 1000 колоній. По 1 смᶟ з кожного розведення переносили на дно двох 

стерильних чашок Петрі (два паралельних визначення). У чашки Петрі з 

посівним матеріалом доливали по 15 смᶟ попередньо розтопленого і 

охолодженого до температури 37°С поживного середовища і потім 

перемішували при закритій кришці, щоб посівний матеріал рівномірно 

розподілився по всьому поживному середовищу. Після цього чашки з посівами 

залишали на горизонтальній поверхні до повного застигання поживного 
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середовища. Після застигання середовища чашки Петрі інкубували у термостаті 

догори дном за температури 37°С протягом 72 годин. Потім здійснювали облік 

колоній мікроорганізмів, які виросли на чашках. Число колоній, які виросли на 

кожній чашці, перераховували на 1 г продукту з врахуванням розведення. 

Остаточним результатом було середнє арифметичне від результатів підрахунків 

колоній на окремих чашках одного розведення. Результати аналізів виражали у 

вигляді числа колоній утворюючих одиниць в 1 грамі продукту (КУО/г).  

 

Рисунок 1. Зразок № 1 (10⁻¹) (14.03) – 6 колоній однакової форми; колір 

бежевий; форма овальна. 

 

Рисунок 2. Зразок № 1 (10⁻²) (14.03) – 2 колонії, блідо-коричневого 

кольору; неправильної форми; не блискучі; не прозорі. 

 

Рисунок 3. Зразок № 2 (10⁻²) (14.03) – 22 колонії, однакової форми 

(маленькі, круглі); бежевого та жовтого кольору; блискуча поверхня. 

 

Рисунок 4. Зразок № 1 (10⁻¹) (11.04) – газон, однакової форми (маленькі, 

круглі); бежевого кольору. 
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Для виявлення бактерій Escherichia coli, всі посіви проводять біля полум’я 

пальника. Далі нами проводився посів накопичувальної культури на тверде 

середовище Ендо для одержання окремих колоній та виявлення E. сoli за 

характерними культуральними ознаками та здібністю забарвлюватися за 

Грамом. Посіви інкубували у термостаті за температури (37±1)°С протягом 24 

год. Ріст ентеробактерій супроводжується виділенням газу та підкисленням 

середовища. Кислотоутворення визначають за появою жовтого забарвлення 

середовища, газо- утворення – за наявності газу в поплавцях. 

 

Рисунок 5. Затримка росту, посівів на E.coli 

У ході експерименту було виготовлено 3 зразки крему в стерильних та 

нестерильних умовах з додаванням різних консервантів, дослідження 

проводились протягом місяця. 

Проводилися дослідження зразків крему з буряковим пектином, які 

містили різний відсоток консерванту. Дослідження проводились протягом 

місяця в мікробіологічній лабораторії. 

Отримані косметичні емульсії, відповідають вимогам ДСТУ 4765:2007. 

Креми косметичні. 

З отриманих експериментальних даних видно, що ніяких патогенних 

мікроорганізмів чи грибків у досліджуваних зразках крему не виявлено. 

Консерванти діють протягом місяця позитивно. 
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Табличка 1 – Порівняльна таблиця (протягом місяця) мікробіологічного 

дослідження зразків крему з різним відсотковим вмістом консервантів 

№ Тара % 

ко

нсе

рва

нт

у 

Назва 

конс. 

М

П

А 

ш

т

р

и

х 

МПА ЕНДО E. 

coli 

Змив 

з рук 10⁻¹ (14.03) 10⁻² (14.03) 10⁻¹ (11.04) 

к

о

л

о

ні

ї 

КУО/г кол

оні

ї 

КУО/г коло

нії 

КУ

О/г 

1 с 0,5 Зелений 

(органічн

ий) 

- 6 6*10⁻² 2 2*10⁻²  

 

 

Газон 

 

- 3 4 0 

2 н/с 1 Зелений 

(органічн

ий) 

- - - 22 22*10⁻² - 1,5 
2 

0 

3 н/с 1 Синтетич

ний 

(Ніпагвар

д ВРХ) 

- 7 7*10⁻² - - - 1 1,

5 

0 

 

За результатами дослідження видно, що «зелений» консервант 

(Dehydroacetic Acid, Benzoik Acid) (0,5 та 1 %) має більшу затримку росту як в 

стерильному, так і в нестерильному середовищі, ніж це проявляє синтетичний 

консервант (Ніпагвард ВРХ) (1 %) в нестерильному середовищі. 
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Автомобільний транспорт, на сьогоднішній день, займає провідне місце в 

перевезенні пасажирів. На нього припадає 80% пасажиропотоку, що 

обумовлено високою маневриністю і швидкою доставкою до місця 

призначення. Особливо актуальними є перевезення пасажирів на приміських 

маршрутах та маршрутах місцевого сполучення (райцентр-село, місто), 

протяжністю не більше 35–50 км, а також перевезення пасажирів на відстані 

понад 50км. Через дефіцит автобусів цього класу перевізники змушені 

закупляти вживані автобуси з Європи без жодних гарантій по надійності та 

довговічності. А введення  європейського стандарту Євро 6, зробить закупівлю 

вживаних автобусів економічно невигідною.  Великий попит на середні 

автобуси для перевезень пасажирів на невеликі відстані робить актуальним 

створення сімейства автобусів саме цього класу. Відтак, ми пропонуємо 

створення уніфікованих модифікацій кузова автобуса який задовольнить 

потреби перевізників, та одночасно буде значно дешевшим ніж покупка 

вживаного автобуса стандарту Євро 6.  

Формування модифікацій кузова середнього автобуса полягає у створенні 

сімейства максимально уніфікованих по технологічній осначці і дизайну 

кузовів середніх автобусів ІІ і ІІІ класів різної габаритної довжини і висоти.  

За результатами аналізу літературних джерел, нами вперше було 

спроектовано сімейство уніфікованих каркасних кузовів середнього автобуса, 

які встановлюються на шасі автомобіля Мercedes–Benz Atego [1].  

Відтак, ми пропонуємо кузов який дасть можливість , при створенні на 

виробництві, легкої зміни його габаритної довжини за рахунок додавання ще 
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однієї секції каркасу, або габаритної висоти за рахунок зміни довжини 

вертикальних стійок. Нами було виконано відповідні розрахунки  міцності 

каркасу, які проводились для того, щоб перевірити чи він перекидання на 

сторону. За результатами проведеного нами дослідження всі деформації 

вкладаються в допустимі межі, та зберігається життєвий простір пасажирів 

згідно з правилами ЄЕК ООН №66.  

За допомогою програми Solid Works була проведена імітація перекидання 

автобуса на бік, де було визначено найбільші і найменші  напруження, 

переміщення та деформації, що виникають в каркасі, і визначено коефіцієнт 

запасу міцності [2].  

Підсумовуючи результат, можна стверджувати, що спроектований каркас 

кузова автобуса  витримає перекидання на сторону згідно з усіма умовами 

правил ЄЕК ООН N66, так як коефіцієнт запасу міцності задовільняє умову . 

Література: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Atego 

2. http://help.solidworks.com/2013/russian/solidworks/cworks/c_SolidWor

ks_Simulation_Fundamentals.htm 
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Solar energy - an industry related to the use of solar radiation for energy. Solar 

energy uses an inexhaustible source of energy, does not cause harmful waste and is 

environmentally friendly. 

Solar power is based on the fact that the flow of solar radiation, passing 

through a plot of 1 square meters. located perpendicular to the radiation flux at a 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Atego
http://help.solidworks.com/2013/russian/solidworks/cworks/c_SolidWorks_Simulation_Fundamentals.htm
http://help.solidworks.com/2013/russian/solidworks/cworks/c_SolidWorks_Simulation_Fundamentals.htm
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distance of one astronomical unit from the Sun (at the entrance to the Earth's 

atmosphere), is 1367 W / m. kv (solar constant). Through absorption, when the 

Earth's atmosphere passes, the maximum solar radiation flux at sea level (on the 

Equator) is 1020 W / m. sq. However, it should be noted that the average daily value 

of the flow of solar radiation through a single horizontal area is at least three times 

smaller (for changes in the day and night and changes in the angle of the sun above 

the horizon). In winter, in temperate latitudes, this value is still two times smaller. 

The following ways of obtaining energy from solar radiation are known: 

1. Electricity generation using photocells. 

2. Transformation of solar energy into electric by thermal machines: 

a) steam engines (piston or turbine), use water vapor, carbon dioxide, propane-

butane, freon; 

b) Stirling engine, etc. 

3. Helio-thermal energy - conversion of solar energy into heat due to heating of 

a surface that absorbs sunlight. 

4. Solar air power stations (generation of water vapor inside the aerosol 

canister due to the solar radiation heated by the surface of the balloon covered with 

the selective-absorbent coating). 

Disadvantages of Solar Energy 

The construction of solar power plants requires large areas of land due to 

theoretical limitations for photocells of the first and second generation. For example, 

a power plant with a capacity of 1 GW may require an area of several tens of square 

kilometers. The construction of solar power stations of such power can lead to a 

change in the climate in the adjacent area, which is why mainly installed 

photoelectric power stations with a capacity of 1-2 MW not far from the consumer or 

even individual and mobile installations. 

Photovoltaic converters operate in the afternoon, as well as in the morning and 

evening twilight (with less efficiency). At the same time, the peak of electricity 

consumption falls on the evening hours. In addition, their electricity can sharply and 

unexpectedly fluctuate due to weather changes. To overcome these shortcomings, 
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solar power plants use efficient electric accumulators. To date, this problem is solved 

by the creation of unified energy systems that combine different sources of energy, 

which redistribute produced and consumed power. 

Today, the price of solar photocells is relatively high, but with the development 

of technology and rising prices for fossil fuels, this deficiency is gradually overcome. 

The surface of photopanels and mirrors (for heat-engineers of the EU) are 

cleaned of dust and other contaminants. 

The efficiency of the photovoltaic cells decreases with their heating (mainly 

this applies to systems with hubs), so there is a need to install cooling systems, 

usually water. In photovoltaic converters of the third and fourth generations for 

cooling, the transformation of heat radiation of radiation is used most consistent with 

the absorbing material of the photoelectric element (so-called up-conversion), which 

simultaneously increases the efficiency. 

After 30 years of operation, the effectiveness of photovoltaic cells begins to 

decrease. Having worked out their own, photocells, though a small part of them, 

contain cadmium that can not be thrown into the garbage. We need to further expand 

the industry to utilize them. 

Ecological problems 

In the production of photocells, the level of pollution does not exceed the 

permissible level for enterprises of the microelectronic industry. The use of cadmium 

in the production of certain types of photocells raises the difficult issue of their 

utilization. This question does not yet have an ecologically acceptable solution, but 

such elements have a small distribution and cadmium compounds in modern 

production has already found a replacement. 

New types of photocells 

Recently, the production of thin-film photocells, which contain only about 1% 

of silicon relative to the weight of the substrate, which is subjected to thin films, is 

actively developing. Due to the insignificant consumption of materials on the 

absorbing layer, thin-film silicon photocells are cheaper in production, but have less 

effective and inevitable degradation of characteristics in time. In addition, the 
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production of thin-film photocells on other semiconductor materials, in particular CIS 

and CIGS, is developing. 

Solar energy is widely used both for the production of electricity and for the 

heating of water. Solar collectors are made from available materials: steel, copper, 

aluminum, etc. without the use of scarce and expensive silicon. This can significantly 

reduce the cost of equipment and energy produced on it. Currently, heating the water 

with the sun is the most effective way of converting solar energy. 
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Борошняні кондитерські вироби займають вагоме місце у харчуванні 

населення і користуються значним попитом. Істотним недоліком цієї групи 

продуктів є низький вміст життєвонеобхідних есенційних речовин (вітамінів, 

мінеральних речовин, харчових волокон, тощо) та високий вміст вуглеводів і 

жирів. Тому значний попит на ці вироби обумовлює необхідність до 

коригування їхнього хімічного складу. Враховуючи вимоги науки про 

харчування ,використовуючи нетрадиційні інгредієнти, рецептуру цієї групи 

виробів можливо моделювати та створити продукти харчування збагачені 

біологічноактивними речовинами. Одним із шляхів створення таких продуктів 

є використання добавок зі значним вмістом есенційних речовин. В якості такої 

сировини може бути використаний гарбуз[1].  
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Метою було дослідження гарбуза як функціональної харчової добавки до 

кексів. 

В якості об’єктів дослідження нами було обрано кекси, сирий гарбуз, а 

також  бланшований гарбуз. 

Було досліджено органолептичні та фізико-хімічні властивості різних 

рецептур з додаванням сирого та бланшованого гарбуза, реологічні 

дослідження отриманих зразків тіста проводяться за допомогою приладу 

«Реотест-2». 

Було розроблено ряд рецептур та досліджено органо-лептичні та фізико-

хімічні властивості нового продукту. 

Було розраховано енергетичну цінність кексів з додаванням та без 

функціональної добавки. 

Встановлено, що рецептура з додаванням 16% бланшованого гарбуза є 

найбільш вдалою. 

Гарбуз(Cucurbita) — родова назва однорічних і багаторічних рослин 

родини гарбузових. Різновиди гарбуза розрізняються за формою, величиною і 

забарвленням плодів. Одні сорти гарбуза розводять заради смачних і корисних 

їстівних плодів, інші — як декоративні рослини, а з третіх виготовляють посуд і 

музичні інструменти. 

Гарбуз – природний вітамінно-мінеральний комплекс. Гарбуз багатий 

вітамінами С, В1, В2, РР, тобто в ньому багато калію, кальцію, заліза, магнію, 

міді, цинку, кобальту, кремнію, фтору[3,4]. 

Бланшування – це кулінарний прийом, який передбачає швидке 

обварювання продуктів в киплячій воді. Часом даний термін має на увазі 

ошпарювання окропом.  

Бланшування здійснюється наступним чином: у киплячу воду поміщають 

продукти і очікують повторне закипання води. З даного моменту прийнято 

відраховувати необхідний для бланшування час - як правило, близько 2-3 

хвилин. Якщо продукти залишаються в окропі довше, в такому випадку мова 

йде про інший кулінарний процес – варіння[2]. 
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Результати та обговорення 

Одним із основних завдань була розробка оптимальної рецептури нового 

виду кексу із додаванням гарбуза. 

Було досліджено органолептичні та фізико-хімічні властивості різних 

рецептур з додаванням сирого та бланшованого гарбуза. 

Таблиця 1 

Класична рецептура кексу 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 

Найбільш вдала рецептура кексу із додаванням 16% гарбуза 

 

Контроль якості кексів починають з органолептичної оцінки: оцінки 

відповідності форми, стану поверхні, кольору, виду на зломі, смаку й запаху. 

Поверхня кексів має бути не підгорілою, а виготовлені на хімічних 

розпушувачах можуть мати тріщини і розриви, які не змінюють товарного 

вигляду виробів. Колір передбачений від світло- до темно-коричневого[2]. 

Компонент Кількість, г Кількість, % 

Масло вершкове 200 26,4 

Яйце 120 (3 шт) 15,8 

Борошно  200 26,4 

Цукор 200 26,4 

Ваніль 15 2 

Розпушувач 15 2 

Сіль 7,5 1 

Всього: 757,5 100 

Компонент Кількість, г Кількість, % 

Масло вершкове 160 21,1 

Яйце 120 (3 шт) 15,8 

Борошно 160 21,1 

Цукор 160 21,1 

Ваніль 14,6 2 

Розпушувач 14,6 2 

Сіль 7,1 0,9 

Гарбуз 121,2 16 

Всього: 757,5 100 
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Кекси повинні бути добре пропеченими, без закалу і слідів непромісу; добавки 

достатньо рівномірно розподілені у виробах. 

 

Рис.3. Профілеграми органолептичної оцінки якості кексів з додаванням 

сирого гарбуза та бланшованого гарбуза відповідно 

 

Рис.4. Реологічні криві вязкості та плинності тіста з додаванням сирого 

гарбуза 

 

Рис.5. Реологічні криві вязкості та плинності тіста з додаванням 

бланшованого гарбуза 
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За допомогою проведених органо-лептичних та фізико-хімічних 

досліджень, можна зробити висновок, що рецептура з додаванням 16% 

бланшованого гарбуза є найбільш вдалою. 

Висновки 

 Результати проведених досліджень свідчать про можливість заміни 

традиційних компонентів кексу на гарбуз із забезпеченням якості виробів за 

фізико – хімічними та органолептичними показниками. 

 Використання гарбузу у виробництві кексів є доцільним з огляду 

збагачення продукту біологічно цінними  компонентами , вітамінно- 

мінеральним комплексами та сполуками антиоксидантами, що містяться в даній 

сировині.  

 Створення нового виду кексу сприятиме розширенню ассортименту 

борошняних кондитерських виробів функціональної дії.  

 За допомогою проведених органо-лептичних та фізико-хімічних 

досліджень,можна зробити висновок, що рецептура з додаванням 16% 

бланшованого гарбуза є найбільш вдалою. 

Література: 

1.  Мазаракі А.А.,Пересічний М.І., Кравченко М.Ф. та ін. Технологія 

продуктів функціонального призначення [Текст]: Монографія. –К. : Київ. 

нац.торг.-екон. ун-т, 2012. – 1116 c. 

2. Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість 

та безпека: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 

травня 2014 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2014 р. – с.169 

3. Бриттон Р. Биохимия природних пігментів: перекл. з анг. / 

Р.Бриттон. – М.: Світ, 1986. – 422 з. 

4. Яковлєва Н.Б. Хімічна природа потрібних життю вітамінів/Н.Б. 

Яковлєва. - М.: Просвітництво, 2006. – 120 з. 

____________________________________________________________________ 

 

 



46 
 

UDC 628.316                                                                                  Technical science 

ENERGY SAVING 

V.S. Malovanyi 

Language supervisor: M.V. Shevchenko 

 NTUU ” Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ” 

Energy saving - implementation of legal, organizational, scientific, industrial, 

technical and economic measures aimed at efficient (rational) use (and economical 

expenditure) of fuel and energy resources and involving renewable energy sources in 

economic circulation. Energy saving is an important task for the conservation of 

natural resources. 

Energy savings are different from energy efficiency, which refers to the use of 

less energy for the same service. For example, less use of cars - saving energy, and 

switching to cars with less fuel consumption, or to electric cars - energy efficiency. 

But both energy-saving and energy efficiency are energy-saving techniques. 

In Ukraine is important to reduce consumption in all sectors of the economy, 

but energy saving in the housing and communal sector remains the most critical. The 

total potential of energy efficiency in Ukraine is about 45% of the volume of 

consumed fuel and energy resources.Every day, energy losses in Ukraine reach 100 

million hryvnia. Only water we lose is 4 million hryvnia. All this negatively affects 

the national economy of the country. Smart and efficient energy use is a key factor in 

creating new jobs and economic growth. According to experts from the Institute of 

Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, the potential of 

wind energy is 2000 times that of modern energy production in Ukraine.                                                                  

In the framework of the project "Best local energy saving practices" carried out by 

the Consulting Center "Public Expedition Center" (Kyiv), information was collected 

on existing projects and best practices in Ukraine for the implementation of energy 

saving in the housing and communal services of Ukraine on local level. Most of the 

projects described are quite typical technological solutions - re-equipment of facilities 

with more modern energy-efficient equipment or the installation of additional 

equipment. Also, a significant share in the total number of projects falls on projects 
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for switching to use as energy resources local fuels (wood waste, baled straw, peat 

briquettes, etc.) or electricity.  

How each of us can support energy conservation: by closing the curtains at 

night, you can reduce the heat loss through the windows; decreasing the consumption 

of hot water by 50 liters per day leads to an annual saving of 100 liters of heavy fuel 

oil; high-quality thermal insulation in construction is a key to saving energy and 

maintaining a normal microclimate in the premises. Loss of energy through the cold 

walls is 40-70% of the total need for warmth; you can save electricity by the color of 

the walls. The white wall reflects 80% of the light directed towards it, dark green - 

only 15%, black - only 9%; the leaking faucet results in a flow of 7,000 liters of water 

per year (provided it drops slowly)  
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An electric car is an automobile that is propelled by one or more electric 

motors, using electrical energy   stored in rechargeable batteries. 
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  Early electric vehicles may have appeared as early as 1830. Scottish inventor 

Robert Davidson constructed the world’s first prototype electric vehicle in 1837, but 

historians generally credit J.K. Starley, an English inventor, and Fred M. Kimball of 

Boston with building the first practical electric cars in 1888. Later in the in the 

decade, William Morrison of Des Moines, Iowa, constructed his version of the 

electric vehicle in 1891. His vehicle required 24 storage battery cells, took 10 hours 

to charge, and could run for 13 hours. It could carry up to 12 people and had a 4-

horsepower motor. His car could reach speeds up to 14 miles per hour. Morrison, 

however, never mass-produced his vehicle. The first commercially produced electric 

vehicle was the Electrobat. It was manufactured by Philadelphia-based Morris and 

Salom Company. In 1896, the Woods Motor Vehicle Company of Chicago became 

the first American manufacturer of electric cars. 

         Officially, the first electric vehicles in Ukraine appeared in 1993: ZAZ for 

Switzerland collected a batch of electric cars on the basis of "Tavria" ZAZ-1102 and 

even showed them at the exhibition. But the continuation of this experiment was 

not… 

         Today, the leader in producing such cars is China. The Ukrainian market is fast 

becoming accustomed to electric vehicles. Although Ukrainians are still poorly 

abandoning gas, demand is rising. 

Advantages of an electric car: 

1.)Cheap refueling The most economical consumers consume an average of 10 kW 

per 100 km. 

2.)Simple service. No oil, candles, filters, etc. A periodic review only requires a run. 

Power unit, accumulators and hanging devices - only observations and control 

measures. Servicing such cars can be on any service station, and the cost of services - 

at times less than in conventional cars. 

3.)The quiet engine of the electric car works silently. 

4.)Ecology. No exhaust gases. The use of energy in electric vehicles is up to five 

times more efficient than  conventional engines. 

         The future of the electric vehicle will be brilliant. Every year, the number of 
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sold electric vehicles is rapidly increasing, and in the near future they will replace 

cars with an internal combustion engine. 
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It is immediately worth to say that the positive characteristics depend on the 

manufacturer of this lamp - his desire to save on raw materials and components 

seriously reduces the quality and lifetime of fluorescent lamps. 

Pros of energy saving lamps: 

1)Significantly lower, compared with incandescent lamps, electricity 

consumption at higher light power. If the 100W incandescent lamp has a light output 

of 100-150 lumen, then the light output of a fluorescent lamp with a power of 20 W 

will be 1 100-2 000 lumens - the difference is obvious. 

2)Low power consumption of energy saving lamps, among other things, 

significantly reduces the load on the wiring; 

3)Considerable service life, in 8-10 times the service life of incandescent 

lamps. 
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4)When working on average 2.5-3 hours per day, a fluorescent lamp will cover 

8,000-11,000 hours and will last for several years (depending on model and 

manufacturer), approximately 6-8 times longer than conventional lamp 

5)The highest temperature of the working energy-saving lamp will not exceed 

60 °C. 95% of the energy in the incandescent lamp goes into heating, that is, at a 

power of 100 W, the incandescent lamp is heated to 95 °C; 

6)There is no flickering in the produced light flux 

To the disadvantages can be attributed 

The disadvantage of the energy saving lamp is its price, higher than usual light 

bulbs, sometimes 10-20 times, but given the energy savings of using these lamps and 

their service life, the transition to energy saving bulbs is ultimately more profitable 

for the budget. 

In addition, the KHL lamps require a cautious attitude, because they are filled 

with dangerous mercury pairs, so when operating energy-saving bulbs, they should be 

careful not to break. Even such lamps require special utilization, since they are very 

dangerous to dispose of them on the garbage, they are difficult to decompose and 

pollute the soil, so here it is appropriate to mention the rules of sorting the garbage 

and find the nearest point for collecting inappropriate light bulbs KHL and used 

batteries, which are collected, and then shipped to recycling plant. 

  Conclusion 

As can be seen from this article, fluorescent lamps really save energy and serve 

well if the requirements for their operation are met. The high cost and some content 

of mercury vapor, of course, remain a problem for consumers, but manufacturers are 

trying to solve them - for example, in modern models of energy-saving lamps, 

mercury is bound by calcium amalgam and is not evaporated, as manufacturers say, 

with the damage of the lamp. 

Another way to save energy and to ensure that no mercury vapor enters the 

living room will be the use of LED lamps, but this is a topic for a separate article. 
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Ukraine's fuel and energy complex has its own unique energy carrier, which 

can fully provide thermal energy in solid fuels. Nearly 35 million tons of coal are 

extracted annually, and at least 100 million are needed. The main reason for a 

significant reduction in coal production - depreciation of fixed assets of the industry. 

It should be noted that 98 mines were put into operation in prewar years, and 50 - at 

the turn of the XIX-XX centuries; 90% of the existing coal mining enterprises operate 

without reconstruction and substantial modernization for more than 30 years, while 

upgrading in this area should occur at most every 15 years. In addition, Donetsk coal 

lies at a great depth. These are the deepest and hardest developments in the world, 

experts refer to them as «C». In all countries of the world, underground coal mining 

is unprofitable. Only open is profitable (Australia, Kazakhstan). However, the needs 

of ferrous metallurgy and power industry do not leave us the choice. Incidentally, in 

Germany and the United States, coal produces a lion's share of electricity. 

In the fuel and energy complex, a significant part of the main industrial assets 

of industry and labor are concentrated. Around large energy facilities, cities and 

villages with well-developed infrastructure have grown. Modern, well-coordinated 

settlements in Ukraine in recent decades were formed only on the basis of the 
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construction of large nuclear and thermal power stations. In 50-80 years in Ukraine, 

production of fuel, especially gas, was gradually increasing. In the structure of fuel 

consumption, the share of coal and oil and the increase in gas began to decrease. In 

the 80's, the share of gas in the structure of fuel balance as well as oil began to 

decline. Total fuel production in Ukraine grew up to 1987. However, in recent years, 

the absolute size of fuel production has begun to decline. This is mainly due to the 

deterioration of the mining and geological conditions for coal mining in the Donbass, 

the instability of the oil industry, the difficult financial and economic situation of the 

country in our time and the crisis of the 90's. 

Ukraine feels a lack of energy resources, and energy saving problems are 

especially relevant to it. Statistical data show that in the structure of expenditures on 

industrial production from the first half of the 1990s the value component of energy 

resources increased three times in the material costs of products, reaching 42 percent 

of their total volume. According to scientists, the energy intensity of Ukraine's GDP 

over the last decade has increased by 33 percent, and today it is the highest in Europe. 

Energy conservation has a significant impact on the energy security of the state, since 

inefficient domestic consumption of fuel and energy resources requires an increase in 

their imports, which leads to a significant dependence on exporting countries. At the 

same time, the potential of energy saving in Ukraine is more than 45 percent of the 

volume of consumption of fuel and energy resources. Its realization will eliminate the 

acuity of external energy dependence.       

 Oil is the basis of the world's fuel and energy balance, the most efficient and 

most convenient fuel. Oil refining products are widely used in all sectors of industry, 

agriculture, transport, and households. The bulk of the products are used for energy 

production, so it belongs to a group of energy industries. Oil has significant natural 

advantages over solid fuels: greater efficiency per unit of weight and volume, high 

calorific value, relative low cost of transportation by bulk carriers of high carrying 

capacity, significantly lower costs of loading and unloading, combustion rates - all 

this promotes the approval of oil as the main energy carrier as a raw material for the 

chemical industry. Ukraine's oil industry is characterized by low rates, although its 
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potential extraction potential may be higher. In connection with the significant 

depletion of oil fields in the old industrial regions of the West, along with the 

exploration and extraction of oil in the eastern regions, geological prospecting of the 

shelf zone of the Black and Azov Seas, as well as the Black Sea Lowland, where in 

recent years, is extracted from industrial oil. 

Power engineering is an integral part of the energy complex of Ukraine. It 

affects not only the development of the national economy, but also the territorial 

organization of productive forces. The construction of high-power transmission lines 

enables the development of fuel resources regardless of the remoteness of the 

consumption areas. Power engineering is of great importance for the specialization of 

the regions. In a number of regions of Ukraine (Donbass, Prydniprovia), it defines 

their industrial specialization, is the basis of the formation of territorial production 

complexes. Power engineering  is a capital investment component of the fuel and 

energy complex of any country, its basic industry. The following principles are 

crucial for the development and placement of electricity in Ukraine: the concentration 

of electricity production due to the construction of large district power plants using 

cheap fuel and hydropower resources; combining the production of electricity and 

heat for the purpose of heat supply of cities and industrial centers. 

1. The general concept of a fuel and energy complex 

2. Fuel and energy complex of Ukraine and its importance in industry. 

3. What are the energy saving problems in Ukraine? 

4. The oil industry and its importance for Ukraine 

5. What is the influence of the electric power industry on the development of 

Ukraine? 
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Губна помада відноситься до виробів декоративної косметики на 

жировосковій основі і використовується не тільки для забарвлення губ, але і 

для захисту їх від зовнішніх впливів [1]. Ринок декоративної косметики 

включає себе величезний асортимент цього товару. Існують помади гігієнічні, 

матові і глянсові, стійкі, зволожуючі, живильні, атласні і багато інших [2] . 

Губна помада збагачена екстрактом Hibiscus sabdariffa. Hibiscus sabdariffa 

— це рослина з широким листям, яскравими квітами різноманітного 

забарвлення і деревним стеблом [3].  

Основними діючими речовинами є органічні кислоти (гібіскусова, 

лимонна, янтарна, яблучна, винна — 15–30%), полісахариди (15%), пектини 

(2%), амінокислоти (10%), флавоноїди та антоціани (1,5%) (ціанідин-3-

глюкозид, ціанідин-3-ксилоглюкозид, дельфінідин, дельфінідин-3-глюкозид, 

дельфінін, гібісцетрин, гібісцин, гібісцетин, гозіпетин, сабдаретин, 

сабдаретрин, кверцетин), мінеральні речовини, вітаміни С і Р [4]. Завдяки 

вмісту вітамінів А, С, В і Е, фруктових кислот (лимонна, яблучна, аскорбінова), 

незамінних амінокислот, мікроелементів (магній, залізо, цинк, кальцій), 

біофлавоноїдів чинить антибактеріальну і пом’якшувальну дію на поверхню 

губ, адже губи потребують постійного захисту і догляду. Шкіра губ не має 

сальних залоз, тому будь які зовнішні впливи для них є небезпечнішими [5]. 

Тому є актуальним розробити губну помаду, яка буде мати гарні захисні, 

живильні, зволожуючі і лікувальні компоненти. Компоненти рослини мають 

виражені антиоксидантні властивості. Вони стримують руйнування еластину - 
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структурного компонента міжклітинної речовини шкіри [2]. Hibiscus sabdariffa 

вводять до складу косметичних засобів з профілактичними і омолоджуючими 

властивостями [6]. 

Губна помада з екстрактом Hibiscus sabdariffa відноситься до натуральної 

косметики і має в своєму складі таку сировину: бджолиний віск, касторову 

олію, ланолін, кокосову олію, масляний та спиртовий екстракт Hibiscus 

sabdariffa, ефірну олію апельсину, консервант Euxyl PE-9010. 

 

Таблиця 1  

Рецептура губної помади з екстрактом Hibiscus sabdariffa 

№ Сировина 

Вміст %, від 

маси готового 

продукту 

Норма витрат г 

сировини на 

одиницю 

продукції 

1 Бджолиний віск 15 0,75 

2 Ланолін 23 1,15 

3 Рицинова олія 24 1,2 

4 Кокосове масло 16 0,8 

5 Масляний екстракт Hibiscus sabdariffa 10 0,5 

6 Спиртовий екстракт Hibiscus sabdariffa 9 0,45 

7 Консервант Euxyl PE-9010 2 0,1 

8 Віддушка 1 0,05 

9 Разом 100 5 

 

Таблиця 2 

Органолептичні показники губної помади 

Назва показника Губна помада 

Зовнішній вигляд Поверхня гладка, однорідна, рівномірно забарвлена 

Колір Властивий кольору помади 

Запах Властивий помаді 

Покривна здатність Рівний, однорідний 
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Рис.1. Готовий виріб – губна помада з екстрактом Hibiscus sabdariffa. 

При проведенні мікробіологічного дослідження губної помади з 

екстрактом Hibiscus sabdariffa, можна зробити такі висновки: 

У зразку губної помади №1 (5 міс., без консерванту) має найвищу 

кількість колоній (до 100). 

У зразку № 2 (5 міс., з консервантом) має невелику кількість колоній ( до 

20). 

У зразку № 3  (1 день, без консерванту) присутня мікробна контамінація.  

Зразок №4 (1 день, з консервантом) був новим і мав в своєму складі 

консерват, виявився не контамінований.  

Це вказує на меншу ураженість вірусами помаду з консервантом. 

У сировині для приготування губної помади контамінація бактеріальної 

та грибної мікрофлори відсутня, тому можна зробити висновок, що ураження 

зразків № 1, 2, 3 відбулося в навколишньому середовищі. 

Таблиця 3 

Розрахунок відпускної ціни за 1000 одиниць  губної помади з 

екстрактом Hibiscus sabdariffa, грн. 

№  Показники Вартість, грн. 

1. Виробнича собівартість 11850,92 

2. Адміністративні витрати 3555,28 

3. Витрати на збут 2133,17 

4. Повна собівартість 17539,37 

5. Рентабельність,  % 50 

6. Прибуток 8177,14 

7. Оптово-відпускна ціна за 1000 одиниць 25716,51 

8. Оптово-відпускна ціна за 1 одиницю (5 гр.) 25,72 
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За останні роки дослідженню ефективних режимів роботи систем 

енергозабезпечення (СЕ) з когенераційно-теплонасосними установками (КТНУ) 

присвячено низку публікацій вітчизняних та закордонних авторів [1 – 18], де 

підтверджено високу енергетичну і економічну ефективність, а також 

екологічну безпечність СЕ з КТНУ. В нашому дослідженні виконано аналіз 

енергетичного та економічного аспектів ефективності СЕ з КТНУ з 

використанням теплоти вторинних енергоресурсів: теплоти відхідних газів 

паливних котлів та теплоти з конденсаторів холодильних машин. 

Метою дослідження є аналіз енергетичного та економічного аспектів 

ефективності СЕ з КТНУ з використанням теплоти вторинних енергоресурсів 

(теплоти відхідних газів паливних котлів та теплоти з конденсаторів 

холодильних машин, з використанням низькотемпературної теплоти в КТНУ), з 

метою визначення ефективних та економічно обґрунтованих режимів роботи 

СЕ з КТНУ у разі використання теплоти вторинних енергоресурсів. В нашому 

дослідженні проведено оцінювання ефективності СЕ з КТНУ (з приводом від 

газопоршневого двигуна (ГПД)) та піковими джерелами теплоти (ПДТ) – 

паливними котлами. Схеми СЕ з КТНУ наведені в роботах [1, 19]. Ряд 

енергетичних та економічних переваг СЕ з КТНУ та ПДТ зазначено у 

публікаціях [9 – 18]. Методичні основи з оцінювання ефективності СЕ з КТНУ 

наведені в роботах [7, 11 – 14, 20].  

В нашому дослідженні проаналізована ефективність СЕ з КТНУ, на 

основі результатів досліджень [6, 8 – 18], для теплової схеми опалювальної 

котельні на природному газі, з використанням теплоти відхідних газів котлів. 

Максимальна опалювальна потужність котельні становить 13,01 МВт. 

Потужність споживачів гарячого водопостачання (ГВП) становить 5,65 МВт. В 

дослідженні оцінена ефективність трьох варіантів застосування СЕ з КТНУ в 

тепловій схемі, результати наведені в таблиці 1, де позначені такі варіанти 

утилізації теплової потужності відхідних газів: 1 – 75%; 2 –50%; 3 – 25%.  
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Таблиця 1 –  Показники ефективності теплової схеми опалювальної 

водогрійної котельні з СЕ з КТНУ з використанням теплоти відхідних газів 

котлів 

Показник 
Варіант застосування КТНУ 

1 2 3 

Річна економія  

робочого палива, % 
25,66 23,22 20,40 

Температура  

відхідних газів, ºC 
83,75 112,5 141,25 

Економія робочого  

палива, тис. м
3
/рік 

2036,00 1738,73 1660,26 

Економія коштів,  

млн. грн./рік 
18,296 15,100 11,418 

Термін окупності КТНУ, 

років 
1,54 1,87 2,47 

 

Як видно з табл. 1, найбільш ефективним за технічними, енергетичними 

та економічними показниками є варіант застосування СЕ з КТНУ в тепловій 

схемі опалювальної котельні з використанням 50% теплової потужності 

відхідних газів, при якому температура відхідних газів становить 112,5 ºC.  

В нашому дослідженні також проаналізована ефективність СЕ з КТНУ, на 

основі результатів досліджень [6, 8 – 18], для теплової схеми промислово-

опалювальної котельні консервного заводу (паливо – мазут), з використанням 

теплоти від конденсаторів холодильних машин. Максимальна потужність 

споживачів опалення та ГВП становить 1,64 МВт. Оцінена ефективність 

чотирьох варіантів застосування СЕ з КТНУ в тепловій схемі промислово-

опалювальної котельні, результати наведені в таблиці 2. В таблиці 2 позначені 

такі варіанти утилізації теплової потужності від конденсаторів холодильних 

машин в тепловій схемі котельні: 1 – режим із заміщенням когенераційно-

теплонасосною установкою 100% потужності споживачів опалення та ГВП; 2 – 

режим із заміщенням когенераційно-теплонасосною установкою 75% 

потужності споживачів опалення та 100% потужності споживачів ГВП; 3 – 

режим із заміщенням когенераційно-теплонасосною установкою 50% 

потужності споживачів опалення та 100% потужності споживачів ГВП; 4 – 
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режим із заміщенням когенераційно-теплонасосною установкою 25% 

потужності споживачів опалення та 100% потужності споживачів ГВП. 

Таблиця 2 –  Показники ефективності теплової схеми промислово-

опалювальної котельні консервного заводу з СЕ з КТНУ з використанням 

теплоти від конденсаторів холодильних машин 

Показник 
Варіант застосування КТНУ 

1 2 3 4 

Річна економія  

робочого палива 

водогрійною частиною  

котельні, % 

100 52,19 37,9 27,6 

Економія коштів,  

млн. грн./рік 
2,05 0,717 відсутня 

Термін окупності КТНУ, 

років 
2,61 5,26 не окуповується 

 

Як видно з табл. 2, найбільш ефективним за енергетичними та 

економічними показниками є варіант застосування СЕ з КТНУ в тепловій схемі 

котельні консервного заводу у режимі заміщення когенераційно-теплонасосною 

установкою 100% потужності споживачів опалення та ГВП. 

Висновки 

В статті здійснено аналіз енергетичного та економічного аспектів 

ефективності СЕ з КТНУ з використанням теплоти вторинних енергоресурсів 

(теплоти відхідних газів паливних котлів та теплоти з конденсаторів 

холодильних машин, з використанням низькотемпературної теплоти в КТНУ). 

Запропонований підхід дозволив визначити енергоефективні та економічно 

обґрунтовані режими роботи досліджених варіантів СЕ з КТНУ з 

використанням теплоти вторинних енергоресурсів.  
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