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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ  

ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНОГЕННО  

ЗМІНЕНИХ ВОДНИХ СИСТЕМ 

 

 

Роль малих та середніх річок в Україні недооцінюється, проте техногенний вплив на 
них зростає з кожним роком. З цієї причини нами було обрано для дослідження річку 
Ірпінь і її праву притоку річку Нивку, які належать до басейну Дніпра. Досліджувалась 
ділянка довжиною 45 км, в межах Київської області. Було систематизовано та про-
аналізовано моніторингові дані, здійснено екологічну оцінку річок Нивка та Ірпінь. 
Визначено причини та наслідки антропогенної трансформації водної системи до-
сліджуваних річок. Запропоновано єдину концептуальну систему річок Нивка та Ірпінь, 
які поєднанні гідрографічними та функціональними властивостями. Створено програ-
му досліджень змін структурно-функціональної організації концептуальної водної си-
стем. Розроблено екологічні індикатори дії, стану та наслідків техногенного впливу на 
змінені гідроекосистеми.  

Ключові слова: концептуальна модель системи річок; особливості структурно фу-
нкціональної організації; екоіндикатори, гідроекосистема. 

 

 

Постановка проблеми. Часткова втрата біосфе-

рою екологічного балансу стала причиною виникнен-

ня техносфери. Це призвело до трансформації при-

родних режимів розвитку всіх складових біосфери. 

Тобто екологічна криза ХХІ століття зумовлена не 

природними, а техногенно-виробничими процесами. 

Під впливом трансформації природних режимів поча-

ли інтенсивно змінюватися природні водні екосисте-

ми. Порушилась стабільність або екозбалансований 

розвиток функціонування гідроекосистем (ГЕ) річок. 

Більшість водних систем перестали відповідати нор-

мативним вимогам питного та рибогосподарського 

значення [1]. Такі зміни є наслідком втрати водним 

середовищем самовідновної здатності та виникнення 

незворотних деградаційних процесів, що призвело до 

формування техногенно-змінений водних систем. І 

тому, на сьогодні важливим є визначення екологічно-

го рівня перетворення водних екосистем у ході їх 

промислово-господарського освоєння. За таких умов, 

актуальним стає дослідження інтенсивності внутріш-

ньоводоймених процесів, а саме особливості струк-

турно-функціональної організації розвитку техноген-

но змінених водних систем. 

Екологічний норматив дає змогу науково обґрун-

тувати трансформацію природних режимів розвитку 

водних об’єктів. Втрату природоємності ГЕ можна 

визначити за допомогою комплексних параметрів їх 

функціонування. До таких параметрів належить еко-

логічна ємність. Вона є інтегральним показником 

інтенсивності компенсаційних механізмів біотичної 

саморегуляції водного середовища.  

У зв’язку із вищезазначеним, для з’ясування особ-

ливості структурно-функціональної організації розви-

тку р. Ірпінь (основне русло) обрано єдину концепту-

альну модель системи річок Нивка та Ірпінь. Річка 

Нивка є правою притокою р. Ірпінь, джерело основ-

ного дестабілізуючого фактору − скид зворотних вод 

від авіапідприємств, клас якості води п’ятий, вода 

брудна. Річка Ірпінь − права притока р. Дніпро, місце 

впадання річки − Київське водосховище. Обидві річки 

пов’язані між собою гідрографічна та функціонально. 

Аналіз літературних даних і постановка про-

блеми. Водні екосистеми відіграють важливу роль в 

існуванні всього живого на планеті. Без води немож-

ливе здійснення більшої частини природних та антро-

погенних процесів. Так, на Україні екологічний стан 

річок на 61 % не відповідає діючим нормам і стандар-

там. Причиною таких змін є розвиток промислового 

виробництва, заснованого на використанні ресурсного 

і технологічного потенціалів, що породжує неминучу 

дисгармонію у системі «природне середовище-

техногенно змінене середовище». Тобто, техногенез 
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зумовлює утворення техногенно змінених водних 

екосистем [2]. 

Негативну роль, також, відіграла, існуюча довгий 

час, концепція стосовно невичерпності та повної са-

мовідновлюваності прісних вод, яка потенційно спри-

яла їх деградації. Крім того, європейський список 

комерційних хімічних речовин включає близько 100 

тисяч речовин, декілька тисяч із яких зустрічається у 

водних басейнах. Водночас, об’єктами постійного 

вивчення є концентрації тільки 30–40 хімічних спо-

лук. У той же час, багато з розчинених у воді речовин 

здійснюють або можуть здійснювати негативний 

вплив на якість води та режими розвитку ГЕ [3].  

У статті [4] автори розглядають поширені причини 

деградації водних систем малих річок, а також моти-

вацію для їх відновлення. Піднімають проблему еко-

логічної освіченості людей, щодо стану малих рік. 

Пропонують здійснювати триступеневий процес для 

відновлення стану техногенно змінених річок: плану-

вання, реалізація і моніторинг. 

Для покращення екологічного стану річок, на між-

народному рівні [5] були запропоновані індикатори 

екозбалансованого розвитку природних систем, в 

тому числі і водних. Відповідно певних наукових 

розробок, серед індикаторів сталого розвитку націо-

нального рівня запропоновані, в тому числі, й еколо-

гічні (індикатори дії, стану, реагування). Організація 

Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР) 

запропонувала три чинники, які узгоджуються з ви-

могами ООН [5]. До них належать: тиск на навколиш-

нє середовище, стан навколишнього середовища, 

реалізація необхідних заходів для покращення еколо-

гічних умов. 

У публікаціях ОЕСР [5] йде мова про показники 

зеленого росту та методологію, індекси їх визначення. 

Було визначено до 30 показників, які поділили 

відповідно до чотирьох основних цілей: перехід до 

ресурсо-ефективної економіки, збереження і раціо-

нальне використання природних ресурсів, підвищення 

екологічної якості життя, реалізація політики зелено-

го росту і використання економічних можливостей 

пов’язаних з цим розвитком. Для збалансованого 

опису різних аспектів зеленого росту було використа-

но 6 ключових показників: вуглеводнева і ресурсна 

ефективність, багатофакторна продуктивність, яка 

враховує роль навколишнього середовища і природ-

них ресурсів у виробництві, індекс природних ре-

сурсів, зміни в цілях природокористування і стан 

ґрунтово-рослинного покриву, вплив забрудненого 

повітря на населення. В роботі представленні всі 

необхідні розрахунки. 

У цій публікації [6] даються відомості про показ-

ники інтенсивності використання ресурсів прісної 

води та управління стічними водами. Перший показ-

ник дає важливу характеристику змін у використанні 

прісних ресурсів на регіональному (річкові басейни) 

рівні. Другий показник належить до швидкості оброб-

ки стічних вод. Характеризує взаємозалежність між 

відсотком населення і кількістю заводів по очищенню 

стічних вод. 

Керуючись рекомендаціями ОЕСР в багатьох краї-

нах світу були запроваджені дії для досягнення зеле-

ного росту. Були створені інтегровані системи розра-

хунків, які зможуть слугувати індикаторами екозба-

лансованого розвитку. Перша національна програма 

цього напрямку з’явилася у Німеччині. У цій програмі 

застосовують біоіндикатори, які на забрудненість 

води реагують змінами, вказують на фактичну дію та 

накопичення шкідливих речовин. Це індикатори дії, 

індикатори реакції, індикатори накопичення.  

Автори [7] розробили два інструменти для оціню-

вання ризиків водних річкових систем. Вони викорис-

товували такі показники: гідрологія річки, гідробіоло-

гія, якість води, антропогенне навантаження. Також 

запропонували використовувати три ключові індекси 

для оцінки стану гідроекосистеми річки. 

У той же час, з’явилися перші роботи, які характе-

ризують інтенсивність внутрішньоводоймених проце-

сів із врахуванням змін метаболічних процесів [8]. 

Зміна цих процесів стала причиною порушення стій-

кості розвитку ГЕ. Також, запропонована класифіка-

ція змін і наслідків техногенного забруднення ГЕ. Ця 

класифікація базується на використанні екологічних 

показників та їх параметрів. Вона дала можливість 

охарактеризувати рівень деградації ГЕ. Для цього 

були використані такі показники та їх параметри: 

індекс сапробності, екологічний індекс, індекс техно-

ємності, асиміляційний потенціал тощо [8].  

Заслуговують уваги дані [3], які свідчать, що прос-

торово-часова направленість та обумовленість речо-

винно-енергетичних потоків та фізико-хімічних про-

цесів формує абіотичний і біотичний склад ГЕ. 

У роботі [9] представлена динаміка гідрохімічних і 

гідробіологічних показників стану вод річки Нижня 

Волга. Встановлена тенденція накопичення забруд-

нюючих речовин при взаємодії екологічних та антро-

погенних факторів у водному середовищі. Накопи-

чення призводить до розвитку і трансформації струк-

турних співтовариств гідробіонтів. Автори підкрес-

люють, що водна екосистема Нижньої Волги функці-

онує в умовах порушення її екологічного стану за 

рахунок посилення екологічного регресу. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що антропо-

генна трансформація водних річкових екосистем, 

завершується порушенням їх екозбалансованого роз-

витку. В доступній літературі недостатньо висвітле-

ний кількісний механізм структурно-функціональної 

організації розвитку водних систем. Не враховані 

фундаментальні екологічні параметри, які сприяють 

збереженню самої структури екосистеми. З метою 

розробки природоохоронних заходів було запропоно-

вано використовувати екологічні індикатори, проте, в 

доступній літературі відсутні відомості щодо їх засто-

сування та методів їх визначення.  

Цілі та задачі досліджень. Проведені досліджен-

ня ставили за мету визначення причин та наслідків 

антропогенної трансформації техногенно змінених 

систем річок.  

Для досягнення поставленої мети були поставлені 

наступні задачі: 

 визначити клас якості вод річок; 

 з’ясувати причини змін механізму біотичної 

саморегуляції ГЕ;  
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 встановити механізми структурно-функціо-

нального розвитку водних систему просторі і часі; 

 запропонувати індикатори структурно-функ-

ціональних змін в ГЕ, на основі яких можливе корегу-

вання природоохоронних заходів стосовно експлуата-

ції та збереження водних ресурсів. 

Постановка і вирішення проблеми щодо причин та 

наслідків антропогенної трансформації єдиної до-

сліджуваної системи річок представлена, у запропо-

нованій програмі здійснення наукових досліджень. 

Матеріали і методи досліджень техногенно 

змінених систем річок. У якості об’єкта дослідження 

обрано єдину концептуальну ГЕ р. Нивка (потенційне 

джерело техногенного забруднення р. Ірпінь) та р. 

Ірпінь (основне водне русло). Таке об’єднання узгод-

жується з ієрархічною концепцією утворення системи 

«техногенний вплив – наслідки впливу» при наявності 

техногенно змінених водних екосистем. Воно виникає 

коли взаємодія між екологічними та антропогенними 

факторами обумовлена гідрографічними та функціо-

нальними властивостями системи.  

Загальна характеристика підсистем: 

Перша підсистема − р. Ірпінь відносять до басейну 

Дніпра і протікає вона по Житомирській та Київській 

областях, а гирло річки Київське водосховище, зага-

льна довжина 162 км, площа басейну – 3340 км
2
, це 

дозволяє віднести її до середніх річок [10]. Густина 

річкової сітки – 0,44 км/км
2
. Ширина річища 25–40 м. 

Похил річки 0,7 м/км. Долина р. Ірпінь коритоподіб-

ної форми, шириною до 4 км, а глибиною до 40 м. 

Заплава річки переважно заболочена, широка  

(до 1,5 км). Живлення мішане, льодостав спостеріга-

ється з початку грудня до кінця березня. Стік зарегу-

льований водосховищами (зокрема, Лісове і Корнин-

ське) та численними ставками.  

У басейні Ірпіня діють невеликі осушувальні і 

осушувально-зволожувальні системи (Бучанська, 

Тарнівська, Шпитьківська та інші). На відрізку 131 км 

річище р. Ірпінь є магістральним каналом Ірпiнської 

осушувально-зволожувальної системи. Воду р. Ірпінь 

не використовують в якості джерела питного водос-

поживання [10, 11]. 

Друга підсистема – р. Нивка протікає в межах міс-

та Києва поблизу аеропорту «Київ» і впадає в р. Ір-

пінь за 45 км від Київського водосховища [12; 13]. 

Протікає частково по забудованій місцевості – урбані-

зованість річки досить висока – 31 %, склад стічних 

вод – 0,403 м
3
/рік [14]. Середній багаторічний стік – 

5,4 млн м
3
. Середньорічна витрата р. Нивки дорівнює 

0,17 м
3
/с [15]. Її довжина становить 19,7 км, а площа 

водозбору дорівнює 94,0 км
2
. Падіння річки складає 

71,0 м. Русло слабкозвивисте і на деяких ділянках 

воно повністю заростає. Ширина русла річки – 2–3 м, 

а глибина – 0,1–0,7 м, середня глибина по фарватеру – 

0,3–0,7 м, на перекатах – 0,5–0,8 м/с. Ширина заплави 

– 300 м на р. Нивці споруджено систему ставків риб-

ного господарства (близько 20), яка постачає свою 

продукцію Києву, тому озерність становить 2,2 % 

всієї площі, що є найвищим показником для всіх річок 

Києва. Швидкість течії незначна, що пояснюється 

перш за все значною зарегульованістю стоку (в під-

порі знаходиться 42 % всієї довжини річки) і стано-

вить в межень лише 0,05–0,1 м/с, а під час водопілля – 

0,3–0,4 м/с. 

Екологічна якість води р. Нивка значною мірою 

залежить від надходження антропогенних забруднень 

та витрат води у руслі. До складу вод р. Нивки 

постійно надходять забруднювачі від міських колек-

торів та авіапідприємств (аеропорт Київ, авіаремонт-

ного заводу № 410. У р. Нивку з дев’ятьох колекторів 

скидаються неочищені зливові стоки [12]. Особ-

ливістю р. Нивки є те, що вона несе свої води в р. 

Ірпінь і далі в Київське водосховище, що вище водо-

забору міста. Таким чином, мешканці міста Києва є 

частково її водоспоживачами. Саме тому, довжина 

концептуальної моделі гідроекосистеми становить 55 

км (від Солом’янського р-ну м. Київ, від території 

авіапідприємства і до гирла р. Ірпінь).  

Для визначення загальної екологічної оцінки стану 

підсистеми р. Ірпінь використані дані державних кон-

трольних установ [14–16]. Здійснена систематизація 

та аналіз отриманої інформації за 2006–2015 рр. за 

контрольними гідростворами р. Ірпінь: с. Мостище, 

смт. Гостоміль, с. Козаровичі. Крім того, користува-

лись довідковими та інтернет-інформацією. 

Методологічною основою розробки екологічних 

показників та їх параметрів (індикаторів) стала стра-

тегічна концепція заходів щодо збереження екозба-

лансованого розвитку річкових екосистем. 

Результати досліджень регіональних особливо-

стей структурно-функціональної організації підси-

стеми р. Ірпінь внаслідок дії постійних техноген-

них впливів. Розділ присвячено встановленню та 

обґрунтуванню трансформації р. Ірпінь (досліджувана 

ділянка). 

Розвиток та функціонування єдиної ГЕ під дією 

антропогенних факторів – сприяє формуванню 

«спеціалізованих» підсистем. Системи об’єднані між 

собою зворотними зв’язками, що забезпечує гомео-

статичний механізм розвитку єдиної концептуальної 

моделі системи.  

До таких «спеціалізованих» блоків відносять 

підсистеми: р. Нивка – зона значних техногенних 

впливів від авіапідприємства. У цій системі поруше-

ний матеріально-енергетичний баланс водної системи. 

Спостерігається перевищення ГДК речовин та еле-

ментів антропогенного походження. Відбувається 

формування вторинних зон забруднення, під впливом 

гальмування реакції нітрифікації у водоймі (табл. 1) і, 

як наслідок, зниження самовідновної здатності до 0,1–

0,2 у. о. (орієнтовно придатний коефіцієнт – 0,3). За 

таких умов екологічного стану р. Нивки можна вва-

жати джерелом техногенного забруднення для підси-

стем р. Ірпінь. 
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Таблиця 1 

Розподіл іонів важких металів в ГЕ р. Нивка 
 

Іони важ-

ких мета-

лів 

Приповерхневий шар 

води 

Придонний шар води Донні відкладення 

мг/дм3 Кратність 

перевищення 

ГДК 

мг/дм3 Кратність перевищення 

ГДК 

мг/дм3 Кратність перевищення 

ГДК 

Zn2+ 0,02 2 0,01 норма 0,86 86 

Cr 6+ 0,31 31 0,48 48 0,86 86 

Cu 2+ 0,02 20 0,03 30 0,3 300 

 

Комплексна оцінка стану поверхневих вод басейну 

р. Нивки показала переважання ІІІ та ІМ класу якості 

води. Особливо це слід віднести до такої незахищеної 

ділянки русла, як створи у селища Жуляни, Софійська 

Борщагівка, гирлової ділянки та самого водоприймача 

– р. Ірпінь.  

Інший блок «спеціалізованої» системи – р. Ірпінь. 

Результати комплексної оцінки вод р. Ірпінь за деся-

тирічний період представлені в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика екологічного стану р. Ірпінь у просторі і часі 
 

Період 

спостере-

жень, рік 

Контрольний гідро створ 

с. Мостище 

Контрольний гідроствор 

смт. Гостоміль 

Контрольний гідроствор 

с. Козаровичі 

ІЗВ Клас якості води ІЗВ Клас якості води ІЗВ Клас якості води 

2015 
3,0 IV (забруднена) 3,7 IV (забруднена) 3,2 IV (забруднена) 

2014 
2,6 IV (забруднена) 4,3 IV (забруднена) 3,3 IV (забруднена) 

2013 
2,6 IV (забруднена) 4,3 IV (забруднена) 3,3 IV (забруднена) 

2012 
1,7 

ІІІ (помірно забрудне-

на) 
3,6 IV (забруднена) 3,1 IV (забруднена) 

2011 
2,1 IV (забруднена) 3,0 IV (забруднена) 2,8 IV (забруднена) 

2010 
2,3 IV (забруднена) 2,4 IV (забруднена) 2,7 IV (забруднена) 

2009 
2,5 IV (забруднена) 2,6 IV (забруднена) 2,7 IV (забруднена) 

2008 
2,6 IV (забруднена) 3,1 IV (забруднена) 2,7 IV (забруднена) 

2007 
2,7 IV (забруднена) 3,3 IV (забруднена) 2,6 IV (забруднена) 

2006 
2,0 

ІІІ(помірно забрудне-

на) 
3,0 IV (забруднена) 2,5 IV (забруднена) 

 

«Спеціалізована» підсистема с. Козаровичі  

(р. Ірпінь) характеризується помірним рівнем забруд-

нення (табл. 2). Через те, відповідно до принципу Ле 

Шателье-Брауна, динамічна рівновага розвитку ГЕ 

зміщується в сторону найменшого техногенного 

навантаження, гідробіонти реадаптуються до нових 

умов існування. 

Наступна «спеціалізована» підсистема (смт. Гос-

томіль, с. Мостище) забезпечує відносно стабільний 

розвиток ГЕ – у 98 % по кожній ділянці р. Ірпінь. Це 

забезпечується за рахунок формування зворотних 

зв’язків між екологічними та антропогенними факто-

рами. Подальші дослідження, щодо з’ясування при-

чин та наслідків антропогенної трансформації р. 

Ірпінь пов’язані з «спеціалізованою» ділянкою підси-

стеми – с. Мостище, яка характеризується найбільш 

сформованими зворотніми зв’язками у порівнянні із 

смт. Гостоміль (табл. 2). 

Екологічна ситуація характеризується функціо-

нальними особливостями розвитку ГЕ – від нестійко-

го рівня динамічної рівноваги (ІІІ клас якості вод) до 

порушення динамічної рівноваги ГЕ (IV клас якості 

вод). Але в той же час, відносно високі коефіцієнти 

самовідновлення вод свідчать про стабільність гомео-

статичного розвитку. Такі результати досягаються 
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шляхом постійної реадаптації біоти, що є результатом 

дії зворотних зав’язків в об’єднаній концептуальній ГЕ. 

Отримані результати показали необхідність 

з’ясування особливостей структурно-функціональної 

організації ГЕ р. Ірпінь на прикладі ділянки с. Мо-

стище. Такі дослідження стали можливими за наяв-

ності інформативних екологічних показників та їх 

параметрів (індикаторів), які запропоновані авторами 

(рис. 2). На рис. 2а і 2б представлена зміна матеріаль-

но-енергетичного балансу в ГЕ р. Ірпінь. Цю зміну 

характеризують індикатор дії (ІЗВ); індикатор стану 

(індекс техногенного впливу, біологічний критерій 

Стьюдента, коефіцієнт самовідновлення). Ці індекси 

змінюються в наслідок структурно-функціональної 

трансформації розвитку техногенно-змінених водних 

систем р. Ірпінь.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Усереднена характеристика особливостей структурно-функціональної організації гідроекосистем  

(с. Мостище) р. Ірпінь в динаміці їх розвитку: а – за період спостережень 2006–2010 роки;  

б – за період спостережень 2011–2015роки. ІЗВ – індекс забруднення вод,  

ІТВ – індекс техногенного впливу, КСт. – критерій Стьюдента, КС – коефіцієнт самовідновлення 
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Рис. 3. Характер змін фундаментальної екологічної функції (екологічна ємність)  

екосистем та формування техноємності внаслідок часткової втрати природо ємності 

 

Аналіз даних рис. 2 та рис. 3 свідчать про причини 

та наслідки антропогенної трансформації підсистеми 

р. Ірпінь, джерела рибогосподарського та рекреа-

ційного призначення. Кінцеві результати дослідів 

свідчать про техногенну обумовленість ГЕ (причини 

функціональних змін) та виникнення техногенно-

змінених водних систем, як наслідок змін в системі 

«техногенний вплив – наслідки впливу». Зміна балан-

су екологічної ємності у водних екосистемах, втрати 

природоємності ГЕ для помірно-забруднених вод 

становить 10,7–13,8 % (ІІІ клас якості вод), а для заб-

руднених вод (IV клас якості вод) – 14,2–21,0 %. 

Статистична обробка кінцевих результатів 

підтверджує свою правомірність та вірогідність свого 

існування. Проведені дослідження оцінки якісного 

стану техногенно-змінених водних екосистем харак-

теризується мінливістю свого матеріально-

енергетичного балансу. Причиною цьому є впливи на 

структурно-функціональну організацію розвитку ГЕ.  

Результати отриманих досліджень узгоджуються із 

законом Вернадського-Бауера [3], коли біонедоскона-

ла система, що знаходиться у стадії стійкої нерівнова-

ги збільшує свій вплив на середовище існування 

біоти. 

Висновки. 1. Встановлено, що наслідком дії ан-

тропогенного навантаження на підсистеми р. Ірпінь є 

часткова втрата природоємності в межах водних еко-

систем. Природоємність становить: для помірно-

забруднених вод 10,7–13,8 % (ІІІ клас якості вод), а 

для забруднених вод 14,2–21,0 % (IV клас якості вод).  

2. Визначені причини змін механізму біотичної 

саморегуляції ГЕ, коли відбувається реадаптація 

гідробіонтів до змінених умов існування.  

3. Виявлені механізми структурно-функціональ-

ного розвитку водних систем у просторі і часі, за до-

помогою використання кількісних екологічних інди-

каторів. У якості об’єкта досліджень обрано єдину ГЕ 

річок Нивка та Ірпінь. Їх підсистеми підпорядкову-

ються за гідрографічною ознакою та функціональною 

основою. 

4. Створена сучасна наукова методологія стосовно 

застосування екологічних індикаторів-визначення 

інтенсивності дії техногенних впливів, змін структур-

но-функціональних параметрів в процесі їх розвитку. 
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INVESTIGATION OF THE ORIGINAL CAUSES AND CONSEQUENCES OF  

TRANSFORMATION OF HYDROECOSYSTEMS UNDER TECHNOGENIC IMPACT 

 

The application of ecosystem approach concerning assessment of the transformation of systems of the Nyvka and 

Irpin rivers under technogenic impact, to estimate the changes of the biological self-regulation mechanism, structural 

and functional features of the hydroecosysems development, was discussed. The routine concept of the natural waters 

quality assessment – the determination of the water contamination index, was used. The structural and functional 

transformation of the Irpin river system under technogenic transformation, was investigated due to development and 

introduction of the ecological indices of impact, condition and response assessment. These ones are characterized by 

the following criteria: criterion of the material and energetic balance, criterion of the ecological capacity balance, cri-

terion of the natural capacity loss and technogenic capacity balance formation. The paper deals with the analysis of 

the Irpin river specific subsystems contamination level – hydrological sites of vil. Mostyshche, urban village 

Hostomil, vil. Kozarovychi. It is investigated that due to anthropogenic load on the Irpin river subsystem develop-

ment, natural capacity partial loss occur. It is reasoned by the tecnogenic capacity area formation within hydroecosys-

tem. The lost of natural capacity in these conditions reaches 10,7–13,8 % (III water quality class), in case contami-

nated waters – 14,2–21 % (IV water quality class). For the first time the origin and consequences of anthropogenic 

transformation of the aquatic river system, as an integrated conceptual model of river systems, was generally charac-

terized and investigated. Thus, at current stage of the nature and society development, the unique conceptual model of 

the hydroecosystem is the integrating tactical measure to guard the river as a source for the fishery and recreation.  

Key words: conceptual model of the river system; features of the structural and functional organization; ecologi-

cal indicators; hydroecosystem. 

 

© Удод В. М., Маджд С. М., Кулинич Я. І., 2017 

Дата надходження статті до редколегії 03.06.17 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B4%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673553
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673553


Наукові праці. Техногенна безпека 

 

17 

УДК 64.01-628.8 

Сміт Н. О., 
доцент кафедри екології та природокористування, 

e-mail:----------- 

Кострубська С. Ю., 
магістрант факультету еколого-медичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, 
e-mail: nvoskoboynikova@chmnu.edu.ua 

 
 

ПРОЕКТ СТАЛОГО ДОМОГОСПОДАРСТВА  

ДЛЯ УМОВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

 

Виконано аналіз особливих природно-антропогенних характеристик Причорномор-
ського регіону, з урахуванням якого розроблено проект сталого домогосподарства, що 
може бути використаний для приватних житлових будівель та в мережі сільського зе-
леного туризму з метою освіти для сталого розвитку. Запропоновано програмне за-
безпечення для моделювання енергосистем житлових будівель та можливостей під-
вищення їх енергоефективності за рахунок технологій ізоляції огороджувальних конс-
трукцій і застосування відновлюваних джерел енергії в умовах Причорноморського регі-
ону. На основі моделювання в розробленому програмному середовищі із застосуванням 
принципів зеленого будівництва спроектовано енергоефективну систему теплозабез-
печення домогосподарства. 

Ключові слова: Причорноморський регіон; стале домогосподарство; зелене будів-
ництво; енергоефективність; відновлювані джерела енергії. 

 

 

Постановка проблеми. Одним із основних і пер-

ших завдань на шляху суспільства до сталого розвит-

ку є зміна свідомості людей засобами екологічної 

освіти та просвіти, тому що збалансований розвиток 

людства починається зі збалансованої і гармонійної 

життєдіяльності кожного домогосподарства, кожної 

особи.  

Сучасні процеси глобалізації, що протікають в 

усьому світі, викликають необхідність розгляду зеле-

ного будівництва як одного з основних інструментів 

формування сталого розвитку нашої країни, головни-

ми аспектами якого є енергетична ефективність, ком-

фортне перебування в будівлях і зниження негативно-

го впливу на здоров’я людини і навколишнє середо-

вище. Реалізація проектів сталих домогосподарств та 

використання їх у мережі зеленого туризму дозволить 

практично формувати екологічний світогляд населен-

ня методами освіти для сталого розвитку.  

Аналіз останніх досліджень дозволив виявити, 

що в Україні існує програма «Стале домогосподар-

ство», яка реалізується у рамках міжнародного проек-

ту «Освіта для сталого розвитку в дії» українською 

неурядовою організацією «Вчителі за демократію та 

партнерство», міжнародною неурядовою організацією 

«Глобальний план дій», (GAP, Швеція) та за підтрим-

ки Агенції з питань міжнародного розвитку SIDA [1]. 

Програма є унікальною ініціативою у галузі нефор-

мальної освіти для дорослих, яку було розроблено 

членами GAP з Голландії та США. У Європі програма 

діє з 1990 року й відтоді поширилася на багато інших 

країн. Головна проблема, над якою працюють у рам-

ках програми – зменшення екологічного сліду країн 

Європи, що в останні кілька десятиліть набагато пере-

вищує здатність біосистеми до самовідновлення [2]. 

Німецький Інститут клімату, навколишнього середо-

вища та енергії розробив систему індикаторів для 

визначенння сталості домогосподарств, які засновані 

на загальноприйнятих індикаторах сталого розвитку 

та є застосовними і оцінюваними у щоденному житті 

[3]. Шведська агенція захисту довкілля фінансує соці-

альну дослідницьку програму «Сталі домогосподарс-

тва: відношення, ресурси, політика», яка вивчає, як 

екологічна політика відображається на щоденному 

житті домогосподарств, які фактори впливають на 

екологічний вибір домогосподарств, та визначає не-

обхідні корективи для майбутніх інструментів еколо-

гічної політики [4]. Однак, дані програми зосере-

джені, в основному, на формуванні сталих госпо-

дарських звичок і майже не пропонують техно-

логічних засобів і методів для створення сталого до-

могосподарства.  

Анна Девіс та група ірландських вчених [5] вивча-

ли, наскільки учасницька візуалізація (коли відвідува-

чі навчальних центрів можуть побачити і випробувати 

об’єкт дослідження) сприяє освіті для сталого розвит-

ку, використвуючи емпіричні результати практик 

трансформування потреб домогосподарств в Ірландії. 

Виявилося, що підходи учасницької візуалізації дійс-

но забезпечують підтримуючі фізичні середовища та 

інтелектуальні простори для персонального і спільно-

го навчання з урахуванням потенціальних трансфор-

мацій до сталості. Візуалізація сприяє навчанню, що 

веде до виникнення нових підходів у галузі сталого 
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виробництва, починаючи від визначення проблеми і 

закінчуючи практичними діями. 

Оскільки концепція сталого розвитку передбачає 

використання у всіх своїх напрямках не лише загаль-

них принципів, а й обов’язкове орієнтування на міс-

цеві особливості, постає необхідність розробки ета-

лонного проекту сталого домогосподарства для умов 

Причорноморського регіону, яке би могло використо-

вуватися в системі зеленого туризму з метою освіти 

для сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. До Причорномор-

ського регіону України входять Одеська, Миколаївсь-

ка, Херсонська області та АР Крим. Його площа – 113 

тис. км² (18,8 % площі України), населення – 6,8 млн 

осіб (14,4 % населення України). Аналіз природно-

антропогенних характеристик дозволив виявити такі 

характерні особливості Причорноморського регіону, 

які є впливовими факторами у формуванні екологіч-

ної, соціальної та економічної безпеки домогоспо-

дарств: 

1. Причорноморський соціально-економічний ра-

йон має вихід до Чорного та Азовського морів. У 

цьому полягає своєрідність та унікальність його геог-

рафічного положення, яке суттєво вплинуло на орга-

нізацію суспільно-економічної діяльності.  

2. Район характеризується помірноконтиненталь-

ним кліматом з теплим літом (середньомісячні липне-

ві температури 21…23°С) і помірною зимою (серед-

ньомісячні січневі температури -1…5°С). Опадів на 

рівнинах випадає від 330 мм до 450 мм. У Гірському 

Криму кількість опадів досягає 1200 мм. Часто бува-

ють посухи, що супроводжуються суховіями та пило-

вими бурями, які завдають шкоди сільському госпо-

дарству. За агрокліматичним районуванням територія 

належить до дуже посушливої, помірно жаркої зони з 

м’якою зимою. 

2. Природно-ресурсний потенціал Причорномор-

ського регіону використовується для потреб промис-

ловості, аграрного сектору, а також для розвитку рек-

реаційно-туристичного комплексу.  

3. Промисловий сектор характеризується розвит-

ком машинобудування (виробництво морських та 

річкових суден, кукурудзозбиральних комбайнів, 

тракторних плугів, металорізальних верстатів, елект-

родвигунів), діяльністю потужних портових комплек-

сів (Одеський морський порт, порт Южний, Микола-

ївський морський порт, Морський спеціалізований 

порт «Ніка-Тера»), металургійних підприємств (Ми-

колаївський глиноземний завод), Южно-Української 

АЕС, будівельної індустрії (Ольшанський цементний 

завод, Миколаївський завод залізобетонних конструк-

цій), підприємств харчової промисловості (Одеський 

консервний завод дитячого харчування, «Сандора», 

«Лакталіс», Миколаївський пивзавод «СанІнБев Укра-

їна», «Чумак» тощо). 

4. У Причорноморському регіоні природні степи 

перетворені в зерновий пояс озимої пшениці і куку-

рудзи. Площі, зайняті зерновими культурами, займа-

ють майже половину від посівних площ району. Се-

ред технічних культур провідне місце займають со-

няшник, ефіроолійні. Міжрайонне значення мають 

овоче-баштанні культури. Овочівництво активно роз-

вивається навколо Одеси, Херсона та Ізмаїла. Розви-

нуті сади та виноградники. Основні галузі тваринниц-

тва – скотарство молочно-м’ясного і м’ясо-молочного 

напрямку, свинарство, вівчарство, птахівництво, 

бджільництво і шовківництво. Південь України нале-

жить до зони ризикованого землеробства, що зумов-

лено природно-кліматичними умовами. Окрім того, 

існують набуті антропогенні ризики ведення сільсько-

господарського виробництва:  

5. Гідрографічна мережа району характеризується 

найменшою щільністю в межах України, хоч тут і 

протікають такі великі ріки, як Дніпро, Дунай, Дніс-

тер та Південний Буг з притоками. Природна обмеже-

ність південного регіону у водних ресурсах негативно 

доповнюється діяльністю промислових водоспожи-

ваючих підприємств (Южно-Українська АЕС, Мико-

лаївський глиноземний завод, Ольшанський цемент-

ний завод, порти, міські водопостачальні підприємст-

ва тощо) та потребами зрошувального землеробства, 

що призводить до деградації природних річкових, 

лиманних та морських екосистем та робить прісну 

воду найбільш цінним природним ресурсом Причор-

номорського регіону. 

6. Історично склалося так, що, внаслідок планово-

го розвитку промисловості, позиціонування Миколає-

ва як центру суднобудування, а України як житниці 

Радянського Союзу, виник конфлікт інтересів вироб-

ничих та природно-рекреаційних. Існуючі програми 

розвитку землекористування, водовикористання та 

використання рекреаційних ресурсів створюють про-

тиріччя між інтересами і потребами в кількості та 

якості природних ресурсів і умов, навантаженням на 

навколишнє природне середовище та задачами у сфе-

рі охорони навколишнього середовища. 

7. Антропогенне навантаження на навколишнє 

природне середовище досягло рівня загрозливого для 

здоров’я людини та існуючого природного біорізно-

маніття. Рівень екологічної безпеки Причорноморсь-

кого регіону України можна охарактеризувати як 

напружений. Гостро постали такі екологічні пробле-

ми: деградація водних екосистем (зокрема, Бузького 

лиману, який є життєзабезпечуючою водоймою); 

погіршення якості питної води; забруднення підзем-

них вод; катастрофічна ситуація в галузі поводження 

з твердими побутовими відходами; наявність звалищ з 

великою кількістю невизначених отрутохімікатів; 

низький рівень енергоефективності; зростання рівня 

захворюваності населення на хвороби, спричинені 

несприятливою екологічною ситуацією; низький рі-

вень екологічної обізнаності та інформованості насе-

лення стосовно проблем охорони навколишнього 

середовища та можливих шляхів їх вирішення висо-

кий рівень байдужості населення, спричинений не-

розвиненою системою екологічної освіти та просвіти. 

Виявлені особливі характеристики Причорномор-

ського регіону були враховані при розробці рамкового 

проекту сталого домогосподарства. За базову соціое-

косистему при проектуванні обрано житловий буди-

нок, який розташований в межах рекреаційних зон 

долини Південного Бугу, у сільській місцевості (рис. 

1), тому може бути еталонним сталим домогосподар-

ством у мережі сільського туризму. Туристи-відві-
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дувачі такого сталого домогосподарства зможуть 

ознайомитися з принципами його побудови та на 

практиці опанувати навички сталого стилю життя, що 

допоможе сформувати їх екологічний світогляд та 

повсякденні дії щодо збереження ресурсів планети 

для наступних поколінь. 

 

 
Рис. 1. Розташування об’єкта дослідження на карті [20] 

1 – Житловий будинок; 2 – Літня кухня; 3 – Гараж; 4 – Баня; 5 – Інкубатор; 6 – Сарай;  

7 – Водонапірна башта; 8 – Колодязь для підняття води зі свердловини; 9 – Басейн з питною водою (6 м
3
);  

10 – Зливна яма; 11 – Оглядовий колодязь; 12 – Стара зливна яма; Огороджувальна конструкція:  

a) – цегла; b) – плоский шифер; c) – природний камінь; d) – зелена рослинна перегородка 

 

Житловий будинок має площу 140,36 м
2
 (рис. 2). 

Огороджувальні конструкції будівлі характеризують-

ся такими параметрами. Стіни будинку, потужність 

яких 80 сантиметрів, складені з природного бутового 

каміння та глини, зовні штукатурка настелена плит-

кою, а в середині – шпаклівкою і шпалерами або ках-

лем. Для вікон застосовано однокамерні металоплас-

тикові склопакети 4-16-4. 

 

 
Рис. 2. План житлового будинку 

 



Випуск 277. Том 289 

 

20 

1 – Ванна кімната; 2 – Кухня; 3 – Їдальня; 4 – Котельня; 5 – Кабінет; 6 – 1 спальна кімната;  

7 – 2 спальна кімната; 8 – 3 спальна кімната;  

9 – Веранда; 10 – Коридор; 11 – Передпокій. 

Умовні позначення: 

холодне водопостачання; 

гаряче водопостачання. 

 

Двоконтурний газовий котел забезпечує опалення 

та підігрів води. Конструкція котла дозволяє викорис-

товувати у якості палива, як природний газ, так і тве-

рде паливо (дрова, пелети тощо). Вода до будинку 

подається з водонапірної башти. Насос качає воду з 

підземної свердловини глибиною 47 м. Електропоста-

чання будівлі здійснюється від загальної енергосис-

теми.  

На основі аналізу природно-антропогенних умов 

Причорноморського регіону з урахуванням принци-

пових підходів сталого розвитку розроблено рамко-

вий проект сталого домогосподарства, який базується 

на системі категорій: 

– ефективність водокористування (поділ води на 

питну та технічну, рециркуляція та повторне викори-

стання технічної води, збір та використання дощових 

вод для поливу протягом посушливих періодів у При-

чорноморському регіоні, біоочистка стічних вод, по-

ведінкові практики ощадного водокористування); 

– енергоефективність (оцінка енерговитрат 

будівлі, застосування технологій енергосанації стін, 

заміна вікон на енергоефективні, встановлення реку-

ператорів тепла, регуляторів подачі тепла, викори-

стання відновлюваних джерел енергії (для Причорно-

морського регіону – сонячної, вітрової, енергії дов-

кілля, біоенергії), використання енергоефективних 

електроприладів, виховання енергоефективної куль-

тури поведінки тощо); 

– мінімізація відходів (сортування відходів; ком-

постування, яке є ефетивним у досліджуваних при-

родно-кліматичних умовах; використання еко-

логічних пакувальних матеріалів, мінімізація утво-

рення відходів); 

– розумне споживання (відмова від споживання 

непотрібних продуктів (штучних газованих напоїв, 

цигарок, жувальної гумки тощо) та пристроїв (мікро-

хвильова піч, фен, електричні стайлери для волосся, 

сушильна машина тощо); відмова від використання 

поліетиленових пакетів; зменшення обсягів пакування 

продукції тощо); 

– безпека оселі (безпека питної води внутрішньо-

го повітря; безпечні облицювальні та оздоблювальні 

внутрішні матеріали в будинку; якісна система венти-

ляції); 

– екологічність будівельних матеріалів та кон-

струкцій (використання локальних для Причорно-

морського регіону будівельних ресурсів (ракушняку, 

цегли, глини, піску, очеретяних утеплювальних матів 

тощо), будматеріалів з вторинної сировини, будма-

теріалів з відновлюваної сировини); 

– підтримка місцевої господарської діяльності 

(споживання матеріалів, вироблених локально, спо-

живання місцевої продовольчої продукції; підтримка 

місцевого виробника, оскільки локальне транспорту-

вання у порівнянні з транспортуванням на великі 

відстані здійснює набагато менший вплив на довкіл-

ля; використання місцевих будівельних ресурсів; 

диверсифікація енергопостачання за рахунок місцевих 

енергетичних ресурсів – біосировини, сонячної, віт-

рової енергії;). 

На рисунку 3 наведено аналіз екологічних вигод 

при застосуванні запропонованої системи категорій 

сталого домогосподарства. 
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Рис. 3. Система категорій сталого домогосподарства для умов Причорноморського регіону 

 

На наступному етапі досліджень розроблено про-

грамне забезпечення в середовищі Microsoft Excel для 

моделювання енергосистем житлових будівель та 

можливостей підвищення їх енергоефективності, 

зокрема, за рахунок застосування відновлюваних 

джерел енергії, в умовах Причорноморського регіону 

(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Інтерфейс програми для моделювання енергопотоків в системі опалення  

з метою підвищення її енергоефективності 
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Програмне забезпечення являє собою математичну балансову модель енерговитрат будівлі та надходження 

енергії з відновлюваних джерел, створену на основі розробленої методики дослідження: 
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де EE – енергоощадний ефект від застосування запро-

понованих енергоефективних технологій (може змі-

нюватись від 0 до 1, де 1 – повністю автономне енер-

гозабезпечення за рахунок відновлюваних джерел), А 

– площа поверхні геліоколектора, м
2
; Іі – інтенсив-

ність потоку сонячної радіації, що надходить на пове-

рхню колектора, Вт/м
2
; η0 – ефективний оптичний 

ККД колектора; К – сумарний коефіцієнт тепловтрат 

геліоколектора, Вт/(м
2
·ºС); Tвн – температура всере-

дині приміщення, °С; Tнсі – температура навколиш-

нього середовища протягом досліджуваного і-того 

проміжку часу, °С; Рі – тривалість сонячного сяяння 

протягом досліджуваного періоду часу, с; Срі – коефі-

цієнт потужності вітроустановки; D – діаметр вітро-

колеса, м; ρп – густина повітря, кг/м
3
; v – швидкість 

вітру, м/с; ηел – ККД генератора; ηмех – ККД трансмі-

сії; ηев – ККД електричного водонагрівача; tі – промі-

жок часу, с; сп – питома теплоємність повітря, 

Дж/(кг∙°С); Кn – коефіцієнти тепловтрат n-ного елеме-

нта огороджувальних конструкцій, Вт/(м
2
∙°С); Fn – 

площа поверхні n-ного елемента огороджувальних 

конструкцій, м
2
; °С; r – поправочний коефіцієнт при 

розрахунку інфільтрації повітря в приміщення; L – 

об’ємні витрати повітря, що видаляється, не компен-

совані приточним повітрям, м
3
/с∙м

2
; k – коефіцієнт 

врахування впливу внутрішнього потоку в конструк-

ціях; qвт – сумарні питомі тепловиділення Вт/м
2
; Fпідл 

– площа підлоги, м
2
; N – кількість жителів, ос.; g – 

середні витрати гарячої води на одну людину, 

л/(люд.∙с); св – питома ізобарна теплоємність води, 

Дж/(кг∙°С); ρв – густина води, кг/л; Тгв – температура 

води в системі гарячого водопостачання, °С; Tхі – 

температура холодної води, °С; β – коефіцієнт, що 

характеризує втрати тепла трубопроводами в системі 

гарячого водопостачання; Тхт – початкова температу-

ра теплоносія в акумуляторі, °С; AАК – площа поверхні 

акумулятора, м
2
. 

Для проектування заходів з підвищення енергое-

фективності системи теплопостачання спершу було 

оцінено тепловтрати будівлі. У якості розрахункового 

періоду обрано опалювальний сезон 2015/16 років 

(15.10.2015–15.04.2016). Результати розрахунків пока-

зали, що витрати тепла на опалення будівлі протягом 

розрахункового опалювального періоду 2015–2016 

р.р. становлять 40,6 ГДж. Змодельовані завдяки роз-

робленому програмному забезпеченню обсяги енерго-

зеощадження при застосуванні різних технологій 

становлять: 

– Річний обсяг заощадження теплової енергії за 

рахунок заміни вікон складає 9,35 ГДж, що дозволить 

підвищити енергоефективність системи теплопостан-

ня на 23 %. 

– Обсяг заощадження теплової енергії за рахунок 

застосування вітроустановки ортогонального типу – 

11,32 ГДж, що дозволить підвищити енергоефектив-

ність системи теплопостання на 28 %. 

– Обсяг заощадження теплової енергії за рахунок 

застосування геліоколектор плоского типу – 7,03 

ГДж, що дозволить підвищити енергоефективність 

системи теплопостання на 17 %.  

На рис. 5 наведено порівняння теплопотреб будівлі з 

енерговиробництвом вітро- та геліоустановкою.  
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Рис. 5. Динаміка енергопотреб на опалення будівлі та енерговиробництва  

за рахунок відновлюваних джерел 

 

Як бачимо, протягом осінньо-весняного періоду 

геліоустановка здатна забезпечувати більшу частину 

теплопотреб, тоді як вітроустановка більш ефективна 

в зимові місяці. 

На основі моделювання було підібрано технічні 

засоби для підвищення енергоефективності системи 

опалення будівлі: 

– заміна металопластикових вікон з одинокамер-

них склопакетів на двокамерні склопакети з пвх-

профілю. 

– установка на даху будівлі вітроустановки орто-

гонального типу діаметром 4 м; 

– установка на південному схилі даху будівлі ге-

ліосистеми плоского типу площею 30 м
2
. 

– встановлення якісної «припливно-витяжної» 

системи вентиляції з рекуперацією тепла; 

– використання термостатів для приладів опа-

лення, тощо. 

Для акумулювання надлишкової теплової енергії, 

виробленої відновлюваними джерелами, планується 

засососувати водний бак-акумулятор об’ємом 2 м
3
, 

який забезпечує найбільш оптимальну тривалість 

акумулювання теплової енергії для Причорноморсь-

кого регіону – 3 доби.  

Загалом, застосування принципів сталого домо-

господарства дозволяє досягти високих результатів в 

збереженні ресурсів та енергії: 

– в середньому на 20–40 % зменшити кількість 

відходів; 

– на 15–20 % скоротити використання чистої во-

ди на господарські потреби; 

– знизити забруднення атмосферного повітря при 

опаленні будівлі на 65–70 %;  

– знизити використання традиційних енергодже-

рел в системі опалення на 68 %. 

Висновки. 1. Враховуючи місцеві природно-

антропогенні умови Причорноморського регіону, 

принципи сталого розвитку, а також відомі технічні 

рішення і методики у сфері енергозбереження, впер-

ше розроблено проект сталого домогосподарства, що 

може бути використаний для приватних житлових 

будівель та в мережі сільського зеленого туризму з 

метою освіти для сталого розвитку. 

2. Вдосконалено існуючі методики оцінки ефекти-

вності енергозбереження в приватному домогоспо-

дарстві, шляхом розробки програмного забезпечення 

в середовищі MicrosoftExcel, для моделювання енер-

госистем житлових будівель та можливостей підви-

щення їх енергоефективності за рахунок технологій 

ізоляції огороджувальних конструкцій та застосуван-

ня відновлюваних джерел енергії в умовах Причор-

номорського регіону. 

3. На основі моделювання в розробленому програ-

мному середовищі із застосуванням принципів зеле-

ного будівництва спроектовано енергоефективну 

систему теплозабезпечення конкретної житлової буді-

влі, яка базується на застосуванні технологій теплової 

ізоляції огороджувальних конструкцій (енергоефек-

тивні вікна, рекуператори тепла), застосуванні вітроу-

становки ортогонального типу, геліоколекторів плос-

кого типу та твердопаливного котла. 

4. Впровадження запропонованих у дослідженні 

заходів дозволить зменшити кількість відходів на  

20–40 %, скоротити використання чистої води на 

господарські потреби на 15–20 %, знизити забруднен-

ня атмосферного повітря при опаленні будівлі на  

65–70 %, знизити використання традиційних енерго-

джерел в системі опалення на 68 %, що дозволить 

заощадити 6064 грн за опалювальний період. 
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Н. А. Смит, 

С. Ю. Кострубская, 

ЧНУ им. Петра Могилы, г. Николаев, Украина 

 

ПРОЕКТ УСТОЙЧИВОГО ДОМОХОЗЯЙСТВА ДЛЯ УСЛОВИЙ ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

 

Проведен анализ природно-антропогенных характеристик Причерноморского региона, на основе которо-

го разработан проект устойчивого домохозяйства, что может быть использован для жилых строений и в си-

стеме зеленого туризма с целью образования для устойчивого развития. Предложено програмное обеспече-

ние для моделирования энергосистем жилых строений и возможностей повышения их энергоэффективности 

за счет технологий изоляции ограждающих конструкций и использования возобновляемых источников энер-

гии в Причерноморском регионе. На основе моделирования в разработанном програмном обеспечении с ис-

пользованием принципов зеленого сроительства разработан проект энергоэффективной системы теплоснаб-

жения домохозяйства. 

Ключевые слова: Причерноморский регион; устойчивое домохозяйство; зеленое строительство; энер-

гоэффективность; возобновляемые источники энергии. 
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S. Yu. Kostrubska, 

Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine 

 

SUSTAINABLE HOUSEHOLD DESIGN FOR THE CONDITIONS OF BLACK SEA REGION 

 

This paper devoted to designing the sustainable household for the conditions of Black Sea region. Subject of re-

search is the socioecosystem of village building which is situated in rural area near the river valley recreational site. 

The aim is to create the frame project of household according to the conception of Sustainable development consider-

ing special for Black Sea region conditions. Scientific novelty: 1. Due to local natural and anthropogenic conditions 

of the Black Sea region, the principles of sustainable development, well-known technical solutions and methods in 

the field of energy efficiency, the frame project of sustainable household was made, which can be used for private 

residential buildings and in the network of rural green tourism in education for sustainable development. 2. Methods 

of evaluating energy efficiency in private households were improved by developing software in MicrosoftExcel envi-

ronment for modeling energy systems of residential buildings and opportunities to increase their energy efficiency 

through walls insulation and using of renewable energy in terms of the Black Sea region. Implementation fields: ur-

ban studies, education for sustainable development, green tourism, assessment and improving of buildings’ energy ef-

ficiency. Conclusions; 1. Considering the local natural and anthropogenic conditions of the Black Sea region, the 

principles of sustainable development, well-known technical solutions and methods in the field of energy efficiency, 

the frame project of sustainable household was made, which is based on the systems of categories (water efficiency, 

energy efficiency, waste minimization, smart consumption, residental safety, local producer support) and can be used 

in the network of rural green tourism in education for sustainable development. 2. Methods of evaluating energy effi-

ciency in private households were improved by developing software in MicrosoftExcel environment for modeling en-

ergy systems of residential buildings and opportunities to increase their energy efficiency through walls insulation 

and using of renewable energy in terms of the Black Sea region. 3. Energy efficient heating system for residential 

buildings based on the combination of technologies of thermal insulation (energy-efficient windows, heat recovery 

installation), orthogonal wind turbine, solar collectors, and solid fuel boiler was designed. 4. Implementation of pro-

posed in the study measures will allow to reduce the amount of household’s wastes by 20–40 %, usage of clean water 

by 15–20 %, airpollution by 65–70 %, usageof fossil fuel in the heating system by 68 %. 

Key words: Black Sea region; sustainable household; green building; energy efficiency; renewable energy 

sources. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ  

З ПОШКОДЖЕННЯМ ХРЕБТА З ВИКОРИСТАННЯМ 

ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ 

 

 

Статтю присвячено аналізу ефективності застосування гідрокінезотерапії як за-
собу реабілітації хворих з пошкодженнями хребта. Охарактеризовано основні причини 
та механізми пошкоджень хребта. Обгрунтовано доцільність використання та меха-
нізм відновного впливу гідрокінезотерапії у комплексі засобів мобілізації хребта, систе-
матизовано показання та протипоказання до її застосування у реабілітації хворих. 
Проаналізовано можливості застосування гідрокінезотерапії у комплексі з іншими ме-
тодами фізичної реабілітації.  

Наведено дані експериментального дослідження ефективності гідрокінезотерапії як 
засобу фізичної реабілітації хворих із хребетно-спинномозковою травмою на рівні груд-
ного і поперекового відділу хребта. 

Зроблено висновки щодо ефективності застосування гідрокінезотерапії як засобу 
фізичної реабілітації хворих із хребетно-спинномозковою травмою, її позитивний вплив 
на динаміку відновлення функціонального стану та формування компенсаторних про-
цесів у спинальних хворих. 

Ключові слова: пошкодження хребта; гідрокінезотерапія; засоби фізичної реабілі-
тації; хребетно-спинномозкова травма; сила м’язів; спастичність м’язів; функціональні 
можливості пацієнтів. 

 

 

Постановка проблеми. Пошкодження хребта ви-

никають під впливом сил значної величини і належать 

до найбільш тяжких травм опорно-рухового апарату. 

Травма хребта в загальній структурі переломів кісток 

скелета у дорослих складає від 2,2 % до 20,6 %. 

Пошкодження, ускладнені неврологічними пору-

шеннями, найчастіше зустрічаються в нижньогрудно-

му і поперековому відділах хребта і складають 39,2 % 

і 48,5 % відповідно. Епідеміологічні дані вказують, 

що травма хребта частіше зустрічається у молодих 

чоловіків, а незадовільні результати лікування скла-

дають значний відсоток. Близько 43 % постраждалих 

з хребетно-спинальною травмою мають множинні та 

поєднані ушкодження, що ускладнює діагностику та 

вибір адекватної тактики лікування і реабілітації. 

Наразі триває пошук ефективних та доступних ме-

тодів відновного лікування спинальних хворих. Як 

один із таких методів може розглядатися гідрокінезо-

терапія. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При-

чинами пошкоджень хребта і спинного мозку найчас-

тіше є падіння з висоти (кататравма), дорожньо-

транспортні події, пірнання з ударом головою об дно 

водоймища, падіння вантажів на різні відділи хребта, 

спортивна травма тощо. 

Розрізняють прямий і непрямий механізми травми. 

При прямому механізмі зусилля спрямоване на хребет 
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(удар тупим предметом або здавлення в напрямі ззаду 

наперед), що призводить до удару, а також до ізольо-

ваного пошкодження задніх структур хребта. При 

непрямому механізмі травми пошкодження виника-

ють внаслідок насильницького згинання або розги-

нання шийного, грудного і поперекового відділів 

(різке і раптове одномоментне форсоване згинання 

тулуба або нахил голови, а також, так званий, рух 

«хлиста», коли при ударі машини ззаду голова різко 

відхиляється назад з різким форсованим розгинанням 

шиї і подальшим різким згинанням її), ротації-

обертанні (під час занять спортом у борців при непра-

вильному або невмілому проведенні прийомів з обер-

танням голови), компресії (травмуюча сила при цьому 

механізмі діє суворо по вертикальній осі хребта; за 

умови, коли у момент дії сили шийний або попереко-

вий фізіологічний лордоз згладжений – виникають 

компресійно-уламкові або вибухові переломи хреб-

ців), від зрушення (виникають при дії сили суворо у 

фронтальній або сагітальній площині і частіше в ригі-

дних відділах хребта, коли нижня частина хребта має 

міцну основу) і від розтягування. Ведучим при розтя-

гуванні є інерційний рух верхньої половини тулуба 

відносно фіксованої нижньої половини. 

Частіше за все це відбувається при фіксації тулуба 

ременем безпеки під час їзди в автомобілі. При русі 

верхньої половини тулуба за інерцією відбувається 

розтягування поперекового відділу хребта, настає 

розрив міжхребцевого диска, передньої і задньої поз-

довжніх зв'язок, всіх структур заднього зв'язково-

сумочного апарату і, іноді, спинного мозку. Кожен з 

цих механізмів травми може діяти як ізольовано, так і 

в різних комбінаціях, що призводить до певної форми 

пошкодження хребетного стовпа. 

Травма хребта з ураженням спинного мозку є од-

ним з найважчих ушкоджень організму людини, адже 

воно призводить до втрати значної частини функцій, 

зокрема можливості до самообслуговування, пересу-

вання та контролю за сечовипусканням та актом де-

фекації. З кожним роком спостерігається неухильне 

зростання травматичних уражень, що призводять до 

хребетно-спинномозкової травми, більша частина з 

яких трапляється з людьми працездатного віку. 

Основними причинами хребетно-спинномозкової 

травми у Великобританії є дорожньо-трансгортні 

пригоди (45 %), нещасні випадки у побуті та на виро-

бництві (34 %), спортивна травма (15 %), в тому числі 

пірнання на мілководді (4 %), насильство (6
3
/о) [9]. У 

США 51 % сукупної травми є наслідком ДТП, 27 % – 

нещасних випадків на виробництві, 16 % – спортивної 

травми (пірнання на мілководді – 7%), 5 % – насильства. 

У пацієнтів з хребетно-спинномозковою травмою 

комбіновані ушкодження виявляють більш ніж у 50 % 

хворих. Травма поперекового відділу хребта спостері-

гається у 40–48 % постраждалих, шийного – у 28–38 % і 

грудного відділу – у 12–24 %. Кількість хворих із 

множинними і багаторівневими ушкодженнями хреб-

та досягає 14 % [9]. 

Травматичне ураження спинного мозку – тяжке 

порушення його провідності, яке може призвести до 

інвалідизації. Основний акцент в методиках фізичної 

реабілітації ставиться на адаптацію пацієнтів до зміни 

їх способу життя і поверненні в суспільство. При 

ушкодженнях хребта з травмою спинного мозку перс-

пективи реабілітації визначаються можливим рівнем 

відновлення його функції. 

У загальному комплексі засобів, що використову-

ються для мобілізації хребта після травм і пошко-

джень, відновлення сили і витривалості до статичного 

і динамічного навантаження скелетно-м’язових стру-

ктур, підвищення загальної працездатності організму, 

є гідрокінезотерапія [3; 4; 7]. 

Фізичні вправи у воді особливо показані при більш 

виражених морфологічних змінах – значній компресії 

хребця, пошкодженні декількох хребців, локалізації 

перелому в грудному та поперековому відділах. Є 

позитивний досвід застосування фізичних вправ у 

воді і плавання при множинних і недостатньо стабі-

льних компресійних переломах хребта з використан-

ням спеціального фіксуючого корсета. Завдяки фікса-

ції корсетом хворі можуть плавати та виконувати 

вправи у воді без страху пошкодити анатомічні взає-

мовідносини у зоні перелому [5; 7]. Показані фізичні 

вправи у воді також при травмах хребта, що супрово-

джуються пошкодженнями спинного мозку [5; 7]. 

Завдання гідрокінезотерапії визначаються харак-

тером функціональних розладів, що спостерігаються у 

хворих зі спинальною травмою, зокрема, після комп-

ресійних переломів. Методика застосування гідрокі-

незотерапії діференціюється залежно від наявності 

або відсутності об’єктивних неврологічних симпто-

мів, котрі вказують на рівень та вираженість пошко-

джень спинного мозку [5,7]. 

У реабілітаційному процесі заняття для осіб з хре-

бетно-спинномозковою травмою мають значний 

вплив на процеси відновлення та розвитку компенса-

цій, оптимізацію загального стану організму та мож-

ливості повернення до активного суспільно-трудового 

життя (наскільки це можливо при наявних ураженнях) 

[3; 7]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Авто-

рами проведене експериментальне дослідження ефек-

тивності гідрокінезотерапії як засобу фізичної реабі-

літації пацієнтів з пошкодженнями хребта. В експе-

рименті взяли участь 32 хворих з хребетно-

спинномозковою травмою (ХСМТ) нижче шийного 

відділу хребта, з яких 22 пацієнти мали ураження 

грудного відділу і 10 – поперекового. Всі пацієнти 

проходили курс реабілітації на базі санаторію-

профілакторію «Інгул» (м.Миколаїв). Пацієнти були 

розподілені на дві групи (по 16 осіб у кожній) – екс-

периментальну і контрольну. 

З метою визначення ефективності гідрокінезоте-

рапії як методу фізичної реабілітації осіб із ХСМТ 

було проведене порівняння отриманих у ході реабілі-

таційного обстеження середніх показників функціо-

нального стану пацієнтів експериментальної групи, до 

програм реабілітації котрих було включено заняття з 

гідрокінезотерапії, та пацієнтів групи контролю, які 

отримували реабілітацію за стандартною методикою, 

прийнятою у даному лікувально-профілактичному 

закладі. До складу як контрольної, так і експеримен-

тальної групи увійшли чоловіки віком від 18 до 45 

років. 
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Початкове обстеження було проведено при надхо-

дженні пацієнтів до санаторію, кінцеве (контрольне) – 

при виписці. Для реабілітаційного обстеження було 

обрано найбільш розповсюджені та інформативні 

методики: мануальне м’язове тестування (ММТ) 

м’язів тулуба, визначення спастичності м’язів нижніх 

кінцівок за шкалою Ашворта, визначення рівня функ-

ціональних можливостей за Spinal Cord Independence 

Measure (SCIM) та діагностика психо-емоційного 

стану за госпітальною шкалою тривоги та депресії. 

Для дослідження сили м’язів були обрані наступні 

м’язи тулуба: згиначі, розгиначі та ротатори тому що, 

для осіб з ХСМТ вони є найбільш чутливими до про-

цесу тренування.  

Після обробки даних всіх початкових обстежень 

виявилось, що вибірки були однорідними, середній 

бал показників мав невеликі різниці, котрі статистич-

но є невірогідними.  

Після проходження відповідних програм фізичної 

реабілітації було проведено контрольне обстеження 

пацієнтів для виявлення ефективності методики, що 

застосовувалась в експериментальній групі. 

За даними початкового обстеження та даними кін-

цевого обстеження була побудована діаграма, яка 

наглядно наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Порівняльна характеристика показників сили м’язів тулуба експериментальної 

 та контрольної груп пацієнтів за даними початкового та контрольного обстеження 

 
Примітка: ПО – початкове обстеження, КО – контрольне обстеження, КГ – контрольна група, ПГ – порівняльна група. 

 

Аналізуючи дані наведені на рис.1. можна зазна-

чити, що середні показники сили м'язів тулуба зросли 

і мають значну різницю, яка є статистично вірогідною 

(р< 0,05). 

Як свідчать дані рис.1, сила м'язів тулуба пацієнтів 

контрольної і експериментальної груп на початковому 

обстеженні не мали значної різниці. Показники кінце-

вого дослідження експериментальної групи перева-

жають аналогічні показники контрольної групи. При-

ріст м'язової сили спостерігається в усіх м'язових 

групах, проте ані показники контрольної групи, ані 

експериментальної не досягай сили здорових м'язів. У 

експериментальній групі статистично вірогідний при-

ріст спостерігався у показниках всіх м'язових груп 

тулуба: згиначів, розгиначів та ротаторів (р<0,05). 

Виконуючи рух згинання тулубу, пацієнти контроль-

ної групи вже могли перейти в положення сидячи, 

тягнучись прями руками у напрямку колін, що відпо-

відає 3 балам, а особи з експериментальної групи 

діставали до колін зігнутими в ліктях і схрещеними на 

грудях верхніми кінцівками, що відповідає 4 балам по 

ММТ. Отримані дані свідчать про ефективність екс-

периментальної методики для збільшення сили м'язів 

тулуба. 

Повторне тестування спастичності м'язів за шка-

лою Ашворта дало наступні дані, що відображені на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Порівняльна характеристика показників спастичності м’язів пацієнтів експериментальної  

та контрольної груп за даними початкового та контрольного обстеження 
Примітка: ПО – початкове обстеження, КО – контрольне обстеження, КГ – контрольна група, ПГ – порівняльна група. 

 

У контрольній групі середній показник спастично-

сті м'язів нижніх кінцівок наближено дорівнював 2,4 

бали за шкалою Ашворта, що означає, що частина 

пацієнтів мала незначне підвищення опору, яке про-

являється після проходження половини руху ( 2 бали 

за шкалою Ашворта), а частина – все таки помірне 

підвищення тонусу, що супроводжує всю амплітуду 

руху (3 бали за шкалою Ашворта). 

У експериментальній групі, що займалась за екс-

периментальною методикою, середній показник тону-

су м'язів нижніх кінцівок наближено дорівнював 1,8 

бали за шкалою Ашворта. Це свідчить про те, що у 

пацієнтів було лише незначне підвищення м'язового 

тонусу, а у деяких – легка еластичність відчувалась у 

вигляді опору в кінці амплітуди руху. 

Отримані дані свідчать про ефективність експери-

ментальної методики для зниження рівня спастичнос-

ті м’язів нижніх кінцівок. 

За даними кінцевого обстеження функціональних 

можливостей пацієнтів за шкалою SC1M була побу-

дована діаграма, яка наглядно наведена на рис. 3 і дає 

змогу прослідкувати зміни між показниками початко-

вого і кінцевого обстеження та їх різницю в кон-

трольній і експериментальній групах. 
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Рис. 3. Порівняльна характеристика функціональних можливостей пацієнтів експериментальної  

та контрольної груп за даними початкового та контрольного обстеження 

 
Примітка: ПО – початкове обстеження, КО – контрольне обстеження, КГ – контрольна група, ПГ – порівняльна група. 
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Дані рис. 3 свідчать про значну різницю між сере-

дніми показниками тестування, що є статистично 

вірогідною (р<0,05). Функціональні можливості паці-

єнтів за шкалою SCIM значно зросли після проведеної 

фізичної реабілітації як в пацієнтів контрольної гру-

пи, так і в експериментальній групі. Середній показ-

ник самообслуговування в контрольній групі зріс з 

10,13±0,3 балів до 16,3±0,3 балів; в експерименталь-

ній групі середній показник самообслуговування пок-

ращився з 10,19 ± 0,3 балів до 17,44 ± 0,3. 

Отримані показники засвідчують ефективність 

обох методик реабілітації, тому що відбувся значний 

приріст по показникам самообслуговування. Пацієнти 

вже могли самостійно або з допомогою допоміжних 

засобів приймати душ, одягатись/роздягатись, прово-

дити гігієнічні процедури. В експериментальній групі 

все ж таки прослідковується більше покращення, в 

основному, за рахунок самостійного прийому душу і 

переодягання, адже заняття в басейні потребували від 

них постійного миття і швидкого переодягання, що 

призвело до покращення цих функцій. Середній пока-

зник мобільності в контрольній групі зріс з 10,94 ± 

0,31 до 17,13 ± 0,23 балів. В експериментальній групі 

середній показник мобільності покращився з 11,25 ± 

0,33 до 18,25 ± 0,3 балів за шкалою 8СІМ. Пацієнти 

могли самостійно або лише з допомогою допоміжних 

пристроїв переміщуватись до ванної кімнати, долати 

помірні відстані, пересуватись з інвалідного візка на 

підлогу і автомобіль. Кінцеве обстеження психоемо-

ційного стану пацієнтів контрольної та експеримента-

льної груп за Шпитальною шкалою тривоги та депре-

сії дало наступні результати, які розміщені на рис. 4. 
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Рис. 4. Порівняльна характеристика показників тривоги та депресії пацієнтів експериментальної 

та контрольної груп за даними початкового та контрольного обстеження 
 

Примітка: ПО – початкове обстеження, КО – контрольне обстеження, КГ – контрольна група, ПГ – порівняльна група. 

 
Дані діаграми свідчать про значну різницю між 

показниками контрольної та експериментальної груп, 
що є статистично вірогідною (р<0,05). При аналізі 
даних діаграми наведеної на рис. 4 виявилось, що в 
обох групах: контрольній і експериментальній знизи-
лись прояви тривоги і депресії: тривога – з 11,44 ± 
0,44 до 9,63 ± 0,22 балів в контрольній групі; з 11,56 ± 
0,56 до 8,38 ±0,33 балів в експериментальній; депресія 
з 13,63 ± 0,45 до 10,25 ± 0,29 балів в контрольній гру-
пі; з 13,06 ± 0,45 до 8.2 ± 0,29 балів – в експеримента-
льній. 

Тож, бачимо наявну статистично вірогідну різни-
цю між початковими та кінцевими показниками пси-
хоемоційного стану пацієнтів експериментальної та 
контрольної груп, що свідчить про значний позитив-

ний вплив занять з гідрокінезотерапії на психоемо-
ційний стан хворих. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
можна зробити ряд висновків: 

Алгоритм запропонованої програми для осіб з 
хребетно-спинномозковими травмами із застосуван-
ням гідрокінезотерапії на фоні базисної програми 
реабілітації позитивно впливає на динаміку впливає 
на динаміку відновних процесів у пацієнтів. 

Для успішного впровадження методики гідрокіне-
зотерапії необхідно дотримання певних правил та 
вимог, формування у хворого усвідомлення необхід-
ності та корисності занять у басейні, чіткі уявлення 
про техніку безпеки і поведінки у воді. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  

ПОЗВОНОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ 
 

Статья посвящена анализу эффективности применения гидрокинезотерапии как средства реабилитации 
больных с повреждениями позвоночника. Охарактеризованы основные причины и механизмы возникновения 
повреждений позвоночника. Обоснована целесообразность использования и механизм восстановительного 
воздействия гидрокинезотерапии в комплексе средств мобилизации позвоночника, систематизированы пока-
зания и противопоказания к ее применению в реабилитации больных. Проанализированы возможности при-
менения гидрокинезотерапии в комплексе с другими методами физической реабилитации. 

Приведены данные экспериментального исследования эффективности гидрокинезотерапии как средства 
физической реабилитации больных с позвоночно-спинномозговой травмой на уровне грудного и поясничного 
отдела позвоночника. 

Сделаны выводы относительно эффективности применения гидрокинезотерапии как средства физической 
реабилитации больных с позвоночно-спинномозговой травмой, ее положительного влияния на динамику восстано-
вления функционального состояния и формирования компенсаторных процессов у спинальных больных. 

Ключевые слова: повреждения позвоночника; гидрокинезотерапия; средства физической реабилитации; 
позвоночно-спинномозговая травма; сила мышц; спастичность мышц; функциональные возможности пациентов. 
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EFFICIENCY OF PHYSICAL REHABILITATION PATIENTS WITH SPINE INJURY  
WITH USE OF HYDROKINEISERAPY 

 

The article covers the issues of hydrokinetic therapy as a means of rehabilitation of patients with spine injuries. 
The main causes and mechanisms of spine injuries are described. The expediency of using and the mechanism of re-
storative action of water kinezotherapy in a complex of means of mobilization of the spine is substantiated, the indi-
cations and contraindications to its application in the rehabilitation of patients are systematized. The possibilities of 
using water kinezotherapy in combination with other methods of physical rehabilitation have been analyzed. 

The data of the experimental study of the effectiveness of water kinezotherapy as a means of physical rehabilita-
tion of patients with vertebral-spinal cord injuries at the level of the thoracic and lumbar spine are presented. 

Conclusions are made regarding the effectiveness of water kinezotherapy as a means of physical rehabilitation of 
patients with spine and spinal trauma, its positive effect on the dynamics of restoration of the functional state and the 
formation of compensatory processes in spinal patients. 

Key words: spinal injuries; water kinezotherapy; physical rehabilitation means; vertebral-spinal trauma; muscle 
strength; spasticity of muscles; functional capabilities of patients. 
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О ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ 

ШАРНИРНО-ОПЕРТОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ  

ПЛАСТИНКИ ВЫЗЫВАЕМЫХ  

ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

 

В данной статье построено математическая модель позволяющая определять 
динамические прогибы упругой конструкции от действия движущейся нагрузки. 

Ключевые слова: динамический прогиб; критическая скорость.  
 

 

Вынужденные колебания упругих систем играют 

большую роль в современной технике. Вынужденны-

ми называют такие колебания, которые возникают 

при длительном действии внешних сил на упругую 

конструкцию и не зависят от ее начального состояния. 

Особенно важными, с практической точки зрения, 

являются вынужденные колебания упругих систем, 

вызываемые движущейся нагрузкой. Динамические 

прогибы, получаемые элементами упругой системы 

от подвижной нагрузки значительно больше, чем ее 

статические прогибы. Поэтому знание динамических 

деформаций системы очень важно для анализа ее 

напряженного состояния. Учет динамических факто-

ров играет огромную роль в проектировании и строи-

тельстве мостов, в жилищном строительстве, трубо-

проводном транспорте. В данной статье исследуется 

функция динамических прогибов шарнирно-опертой 

прямоугольной пластинки размерами a×b от постоян-

ной силы P движущейся с постоянной скоростью 

 v –Const по прямой линии. 

Постановка задачи: найти функцию динамических 

прогибов шарнирно опертой пластинки от за-

данной силы  движущейся с постоянной скоростью 

 по прямой линии параллельна оси . 

 

    y 

      

 

    PV-Const 

  

  c       b 

          x 

  h x=vt 

      a 

z 

 

 

 

 

Функция динамических прогибов пластинки является решением дифференциального уравнения 

 
где D – цилиндрическая жесткость пластинки; ρh – масса пластинки, отнесенная к единице поверхности пла-

стинки; ρ – плотность материала пластинки; h – толщина пластинки;  – внешняя сила, отнесенная к 

единице поверхности.  

Функция должна удовлетворять граничным условиям  
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и также начальным условиям  

 

где  – заданый начальный прогиб в точке  

– заданная начальная скорость в этой точке  

Функцию прогибов  ищем в виде ряда 

 

где  – частое решение уравнения (1). 

Для того чтобы  удовлетворяла граничным условиям (2) и (3), принимаем ее в форме  

 

где  – функция времени  

 – собственные функции.  

Подставляя (6) в выражение (5) получим  

 

Нагрузку представляем в следующем виде  

    y 

 

P 

      δ 

     δ 

    ε    b 

           x 

      
      a 

   z 

  (8) 

 

 

При  

Подставим выражение (7) и (8) в уравнение (1), выполняя соответствующие преобразования. 
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Обозначая  

где собственная частота опертой пластинки, получим 

 
Разложим правую часть уравнения (10) в двойной ряд Фурье  

 

где  – коэффициент разложения, равный 

 

Вычислим коэффициент  принимая во внимание условия  

 

 

 

 

 

 
Итак, имеем  

 

При и  получается неопределённость , которую раскрываем по правилу Лопиталя. 

 

 

 
Окончательно, получаем  

 
Подставим выражение (11) в уравнение (10) учитывая (12*) 
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Сравнивая коэффициенты в левой и правой части выражения (13) получим уравнение  

 
Общее решение уравнения (14) равно  

 

где – общее решение соответствующего однородного уравнения 

 

Функция  имеет вид 

 

где  и  – произвольные постоянные.  

 – частное решение уравнения (14) 

Функцию  будем искать методом вариации произвольных постоянных  

 

Для определения функций  и  составим систему из двух уравнений 

 

где  определяется из выражения (12*). 

Из уравнения (19) находим  

 
и подставляем в уравнение (20) 

 
откуда имеем  

 
Подставляя (22) в выражение (21) получим  

 

 

 
и 

 
Интегрируя выражение (24) и (25) получим  
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Подставим (26) и (27) в выражение (18) 

 

 

 

 

 
Итак, имеем  

 

Подставим в полученную формулу значение функции  согласно выражению (12*) 

 
Вычислим интеграл, входящий в выражение (28). 
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Итак, имеем  

 

 

 

 

 
Подставляя (29) в выражение (28) находим частное решение уравнения (14) 

 

 

 
Подставляем (17) и (30) в выражение (15) находим общее решение уравнение (14). 

 

 
Подставляем (31) в выражение (7) находим полный прогиб пластинки как сумму бесконечного ряда частных 

прогибов  
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Постоянные  и  находим из начальных условий (4).  

Из первого начального условия имеем: 

 

Разложим функцию  в двойной ряд Фурье  

, где коэффициент  определяется 

выражением 

 
Подставим (34) в формулу (33) учитывая выражение (35) 

 

 
Сравнивая коэффициенты разложений в левой и правой части полученного выражения находим постоянную 

 

 
Для того чтобы воспользоваться вторым начальным условием (4) продифференцируем выражение (32) по 

времени t. 

 

 
Из второго начального условия имеем  

 

Раскладываем функцию в двойной ряд Фурье  

 

Находим коэффициент разложения по формуле  
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Подставим (38) в формулу (37) учитывая выражение (39) 

 

 
Сравнивая соответствующие коэффициенты в левой и правой части полученного выражения находим по-

стоянную  

 

Итак, функция динамических прогибов  шарнирно опертой прямоугольной пластинки от-

постоянной силы движущейся со скоростью по этой пластинке параллельна двум ее кромкам, 

полностью определяется выражением (32), где постоянные  и вычисляются по формулам (36) и (40). 

В случае нулевых начальных условий, когда  

 

Постоянные  и  будут равны нулю  

 
И функция динамических прогибов пластинки принимает вид  

 
Выводы. Разработан математический алгоритм позволяющий определять динамические прогибы шарнир-

но-опертой пластинки от подвижной нагрузки.  
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О ВИМУШЕНИХ КОЛИВАННЯХ ШАРНИРНО-ОПЕРТОЇ ПРЯМОКУТНОЇ ПЛАСТИНКИ  

ВИКЛИКАЄМИХ РУХОМИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 

 

Вимушені коливання пружних систем грають велику роль в сучасній техніці. Вимушеними називають 

такі коливання, які виникають при тривалій дії зовнішніх сил на пружну конструкцію і не залежать від її по-

чаткового стану. Особливо важливими, з практичної точки зору, є вимушені коливання пружних систем, що 

викликаються рухається навантаженням. Динамічні прогини, одержувані елементами пружної системи від 

рухомого навантаження значно більше, ніж її статичні прогини. Тому знання динамічних деформацій систе-

ми дуже важливо для аналізу її напруженого стану. Облік динамічних чинників грає величезну роль в проек-

туванні і будівництві мостів, в житловому будівництві, трубопровідний транспорт. В цій статті досліджується 

функція динамічних прогинів шарнірно-опертої прямокутної пластинки розмірами a × b від постійної сили P 

рухається з постійною швидкістю v-Const по прямій лінії. 

Ключові слова: динамічний прогин; критична швидкість. 
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ON FORCED OSCILLATIONS HARNESS-OPERT OF RECTANGULAR PLATE CAUSED BY MOBILE LOAD 

 

Forced oscillations of elastic systems play an important role in modern technology. Forced are called such oscil-

lations that arise when the external forces are applied to an elastic structure for a long time and do not depend on its 

initial state. Especially important, from a practical point of view, are forced oscillations of elastic systems caused by a 
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moving load. Dynamic deflections obtained by elements of an elastic system from a moving load are much greater 

than its static deflections. Therefore, knowledge of the dynamic deformations of the system is very important for ana-

lyzing its stress state. Accounting for dynamic factors plays a huge role in the design and construction of bridges, in 

housing construction, pipeline transport. In this paper, we study the function of dynamic deflections of a hinged-

supported rectangular plate of dimensions a × b from a constant force P moving with a constant speed v-Const along 

a straight line. Formulation of the problem: to find the function of dynamic deflections of a hinged plate a × b from a 

given force P moving with constant velocity v along a straight line is parallel to the axis ox. 

Key words: dynamic deflection; critical velocity. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУДНО И ФАЗОЧАСТОТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НАПЛАВНОГО МОСТА  

ШАРНИРНО-РАЗРЕЗНОЙ СИСТЕМЫ 

 
 

В данной статье разработана математическая модель позволяющая определить 
амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики наплавного моста шар-
нирно-разрезной системы. В настоящее время во всем мире ведется интенсивное 
строительство наплавных мостов. Это обусловлено, прежде всего, низкой себестои-
мостью строительства наплавных мостов, а также высокой технологичностью и 
быстротой строительства наплавных мостов. С момента обретения независимости 
и по настоящее время, на Украине, строительство наплавных мостов по ряду причин 
не производится, хотя их строительство сэкономило бы государству значительные 
материальные и финансовые ресурсы, а также улучшило сеть дорожных коммуника-
ций. Полное отсутствие теоретических исследований и научных разработок в тема-
тике наплавных мостов за последние годы привела к тому, что на Украине утрачены 
навыки проектирования и строительства наплавных мостов. 

Ключевые слова: критическая скорость; наплавной мост; амплитудно-частотные 
характеристики; фазо-частотные характеристики. 

 
 

Постановка задачи. Наплавной мост разрезной 

системы представляет собой цепь из отдельных пла-

вучих опор-понтонов, шарнирно соединенных между 

собою пролетными строениями с центральным опи-

ранием их на плавучие напоры. 

Исследуем работу наплавного моста – его ампли-

тудно-частотную характеристику в случае, когда по 

мосту движется с постоянной скоростью v колонна 

автомобилей одинакового веса P с интервалами друг 

от друга равными длине двух пролетов. 
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В наплавных мостах разрезной системы каждая 

плавучая опора работает раздельно. Поэтому при 

определении амплитудно-частотной характеристики 

наплавного моста данной системы удобно пользо-

ваться прямым способом. 

Согласно этому способу из системы выделяется 

отдельный элемент, находящийся под действием вос-

станавливающих сил, сил сопротивления движению и 

возмущающихся сил. 

Принимая, что выделенный из механической си-

стемы элемент является абсолютно твердым телом, и 

выражая восстанавливающие силы и сопротивления 

через выбранные обобщенные координаты, записы-

вают дифференциальные уравнения движения тела. 

Выделим из системы плавающих опор наплавного 

моста i-ую плавучую опору и укажем внешние силы, 

действующие на нее. 

 

 

Это архимедова сила , которая является восстанавливающей силой и равная 

 
где ρ – плотность воды; F – площадь днища полотна; z – глубина погружения понтона, выведенного из положе-

ния равновесия. 

Сила сопротивления  движению понтона в жидкой среде, равная по абсолютной величине 

 
где λ – коэффициент сопротивления жидкостей среды. 

Подвижная нагрузка весом P, движущаяся по наплавному мосту со скоростью v, воздействует на каждую 

плавучую опору как периодическая возмущающая сила 

где Т – период действия силы P равный 

 

 

 

 

где ℓ – длина одного пролета моста 

Частота возмущающей периодической силы P(t) равна  

 
В течение одного периода Т действие возмущающей силы на плавучую опору изменяется по закону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 

P – величина подвижной нагрузки 

(вес автомобиля). 
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который в аналитической форме имеет вид 

 

 

 

 

 

 

  

Согласно принципу Даламбера, присоединяя к внешним силам действующую на плавучую опору силу 

инерции , равную по величине 

 
где m – масса понтона; 

 – присоединенная масса понтона при его вертикальном движении. 

Составим диф. уравнение равновесия всех сил в проекциях на вертикальную ось oz, приложенных к выде-

ленной i-ой плавучей опоре. 

 
Подставляя (1), (2) и (7) в уравнение (8) получим 

 
 

Обозначим  

 

 

 

 

 

Тогда уравнение (10) принимает вид 

 
Воспользуемся традиционным решением диф. уравнения (10) основанным разложением периодической 

возмущающей силы P(t)в ряд Фурье. 

При этом сила P(t) представляется в виде суммы составляющих гармоник. 

 
где ω– частота возмущающей силы, определяемая выражением(5). 

Коэффициенты разложения определяются следующими формулами 

 
Вычислим первый коэффициент  

 

 

Итак,  

 

 

 

где n – коэффициент затухания; 
 

 

где k – круговая частота (частота свободных 

колебаний понтона). 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Вычислим второй коэффициент разложения  

 

 
Вычислим первый интеграл выражения (14) 

 

 

 
 

 
Вычислим второй интеграл выражения (14) 

 
Вычислим третий интеграл выражения (14) 

 

 

 
 

 
Подставим (14.1), (14.2), (14.3) в выражение (14) 

 
так как  

(14) 

(14.1) 

(14.2) 

(14.3) 

(15) 
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Коэффициент разложения  обращается в нуль при четных i, т.е 

 
Поэтому формулу (15) нужно записать в следующем виде 

 
 

    

  
Вычислим третий коэффициент разложения  

 
Вычислим первый интеграл выражения (17) 

 

 

 
 

Итак  

 

 

 

 

 

Вычислим второй интеграл выражения (17) 

 
 

 
Вычислим третий интеграл выражения (17) 

 

 

(16) 

(17) 

(17.1) 

(17.2) 
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Итак 

 

 

 

 

 

 

Подставим (17.1), (17.2), (17.3) в выражение (17) 

 
 

Итак, 

 

Подставляя выражения (13), (16) и (18) в формулу (11) 

 
или 

 
Подставим выражение (19) в уравнение (10) 

 
где ω – частота возмущающей силы, определяемая формулой (5). 

Общее решение уравнения (20) ищем в виде суммы 

 
где –общее решение однородного уравнения 

 
которое в случае малого сопротивления n<k имеет вид 

 

где  – частота затухающих колебаний 

Частное решение  уравнения (20) можно представить в виде следующего разложения 

 

 

 

 

 

 

где , ,  – постоянные коэффициенты, которые нужно определить. 

Дважды дифференцируем выражение (24) 

 

 

 

 

(17.3) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
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Подставим выражения (24), (25) и (26) в уравнение (20) 

 

 

 

 
Преобразуем полученное выражение 

 

 
Используя метод неопределенных коэффициентов получим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из уравнения (30) находим 

 
Подставим (30*) в уравнение (29) 

 

 

 

 

 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

 

 

(29) 

(30) 

(30*) 
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Откуда находим постоянный коэффициент  

 
Подставляя (31) в выражение (30*) находим постоянный коэффициент  

 
Из уравнения (28) определяем постоянный коэффициент  

 
Таким образом, общее решение диф. уравнения вынужденных колебаний механической системы с одной 

степенью свободы в случае малого сопротивления и периодической возмущающей силы имеет вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

где коэффициенты , ,  определяются выражениями (33), (31) и (32). 

Произвольные постоянные  и  определяем из начальных условий 

 
Дифференцируя выражение (34) получим 

 

 

 

 

 

 

Из первого начального условия имеем 

 
 

Из второго начального условия находим 

 
Из выражения (37) получим 

 

Подставляя (39) в выражение (38) определим постоянную  

 
 

 
 

(31) 

(32) 

(33) 

 

 

 

 

 

(34) 

(35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 
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В уравнении (34) первый член представляет собой постоянное отклонение системы от ее положения равно-

весия, вызываемое средним значением возмущающей силы. 

Второе слагаемое в уравнении (34) представляет собой затухающие колебания системы. 

Третье слагаемое в данном уравнении представляет собой вынужденные колебания системы, разложенные 

на отдельные гармоники, вызываемые периодической возмущающей силой. 

Представим уравнение (34) в другом виде. Сначала преобразуем второе слагаемое этого уравнения. Для это-

го вместо постоянных  и  введем две постоянные  и β, полагая 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Принимая во внимание (41), запишем второе слагаемое уравнения (34) в следующем виде 

 
Аналогичным образом преобразуем третье слагаемое уравнения (34).  

Вместо постоянных  и вводим две новые постоянные  и  полагая 

 и  

Тогда  

Подставляя в выражение (46) значения коэффициентов  и  согласно (31) и (32) получим 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Находим начальную фазу вынужденных колебаний 

 
Подставляя в полученное выражение значения коэффициентов  и  получим 

 
 

 

 

 

Подставляя выражения (45) в третье слагаемое уравнения (34) находим 

(41) 

(42) 

 

 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

 

 

(47) 

(48) 

 

 

(49) 
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Подставим выражения (44) и (50) в уравнение (34) 

 
Таким образом, уравнение (34) в другой форме записи представлено уравнением (51). 

В случае установившегося движения, практическое значение имеют только незатухающие вынужденные ко-

лебания, которые определяются уравнением 

 
Подставляя в это уравнение значения амплитуды вынужденных колебаний согласно (47) получим 

 
Выражение (19) можно записать в следующем виде 

 
Сдвиг фаз между фазой возмущающей силы и фазой вынужденных колебаний равен 

 
и тогда 

 
Определим условия возникновения резонанса для данной механической системы. 

Если одна из частот вынужденных колебаний равна частоте свободных колебаний системы 

 
то возникает резонанс (2i+1)-го порядка. 

Так как частота вынужденных колебаний системы в установленном режиме равна частоте возмущающей 

силы 

 
а частота свободных колебаний системы равна 

 
то, подставляя значения ωиkв выражение (55), получим 

 
Из выражения (55) находим величину скорости движения по наплавному мосту груза весом P,при которой 

возникает резонанс (2i+1)-го порядка. 

 
Например, 

 

(50) 

(51) 

(52) 

(52*) 

(53) 

(54) 

(54*) 

(55) 

(56) 

(57) 
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Амплитуду вынужденных колебаний понтона при резонансе находим из выражения (47). 

 
 

 
Подставляя выражение (55) в формулу (49) находим, что при резонансе 

 
и, следовательно, начальная фаза вынужденных колебаний будет равна 

 
 

Подставляя (59*) в выражение (54), находим, что при резонансе сдвиг фаз между фазой возмущающей силы 

и фазой вынужденных колебаний будет равен 

 

 
 

Следовательно, при резонансе фаза вынужденных колебаний опережает на  фазу возмущающей силы. 

Возвращаясь к выражению (58) отметим, что при малой величине коэффициент затухания n, резонансная 

амплитуда  может быть очень большой по сравнению с амплитудами всех остальных гармоник ряда (52) 

или (52*). 

Выводы. Разработана математическая модель позволяющая определять амплитудно и фазо-частотную ха-

рактеристику наплавного моста шарнирно-разрезной системы. 
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П. П. Саченко, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДНО І ФАЗОЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПЛАВНОГО  

МОСТА ШАРНІРНО-РОЗРІЗНОЇ СИСТЕМИ 

 

У цій статті розроблена математична модель дозволяє визначити амплітудно-частотні та фазо-частотні 

характеристики наплавного мосту шарнірно-розрізної системи. В даний час в усьому світі ведеться інтенсив-

не будівництво наплавних мостів. Це обумовлено, перш за все, низькою собівартістю будівництва наплавних 

мостів, а також високою технологічністю і швидкістю будівництва наплавних мостів. З моменту здобуття не-

залежності і по теперішній час, на Україні, будівництво наплавних мостів по ряду причин не проводиться, 

хоча їх будівництво заощадило б державі значні матеріальні і фінансові ресурси, а також покращило мережу 

дорожніх комунікацій. Повна відсутність теоретичних досліджень і наукових розробок в тематиці наплавних 

мостів за останні роки призвела до того-що на Україні втрачені навички проектування і будівництва наплав-

них мостів. 

Ключові слова: критична швидкість; наплавний міст; амплітудно-частотні характеристики; фазо-

частотні характеристики. 
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This article has developed a mathematical model that allows to determine the amplitude-frequency and phase-

frequency characteristics of the floating bridge of the hinge-cut system. At present, intensive construction of floating 

bridges is being carried out all over the world. This is due, above all, to the low cost of building the floating bridges, 

as well as the high technological and fast construction of the floating bridges. From the moment of gaining independ-

ence to the present time, in Ukraine, the construction of floating bridges is not performed for a number of reasons, 

although their construction would save the state considerable material and financial resources, and also improved the 

network of road communications. The complete absence of theoretical studies and scientific developments in the 

theme of floating bridges in recent years has led to the loss of the skills of designing and building floating bridges in 

Ukraine. 

Key words: critical speed; floating bridge; amplitude-frequency characteristics; phase-frequency characteristics. 
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ВЫВОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ  

ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ШАРНИРНО-ОПЁРТОЙ 

ТРУБЫ С ПРОТЕКАЮЩЕЙ ВНУТРИ  

НЕЁ ЖИДКОСТЬЮ 

 

 

В связи с развитием добычи нефти и газа проблема безопасной транспортировки 
нефти и газо продуктов по трубопроводам принимает огромную важность. Безопас-
ная транспортировка жидких и газообразных грузов по трубопроводам определяется 
рядом технологических и конструктивных факторов, условиями эксплуатации трубо-
проводов и режимом движения грузов. В данной работе ставится задача отыскания 
математической модели описывающей движение жидкости в трубопроводе при опре-
деленных условиях. В первом приближении указную задачу удобно решать используя 
математический аппарат вариационного исчисления который имеет дело с так назы-
ваемыми функционалами. По функционалом понимают определенный интеграл от 
сложной функции, вид которой нам известен. Задача вариационного исчисления состо-
ит в том чтобы составить такое дифференциальное уравнение которому должна 
удовлетворять эта функция. Полученное уравнение будет обладать тем свойством 
что функция которая является его решением, обращает данный функционал минимум 
или максимум. 

Ключевые слова: функция Лагранжа; функционал; потенциональная кинетическая 
энергия. 

 

 

Постановка задачи. По упругой тонкостенной 

нерастяжимой трубе, шарнирно закрепленной на кон-

цах, протекает жидкость плотности ρ с постоянной 

скоростью V. Площадь поперечного сечения трубы 

постоянна по длине и равна S.  

При расчете трубу рассматривать как балку с по-

стоянной по длине изгибной жесткостью EI и погон-

ной массой µ.  

Начальным прогибом, связанным с действием веса 

системы пренебречь. 

 

 
 

Составить используя вариационный принцип Га-

мильтона-Остроградского, дифференциальное урав-

нение малых поперечных колебаний трубы, внутри 

которой течёт жидкость с постоянной скоростью V 

(режим течения ламинарный, средняя скорость жид-

кости по сечению потока изменяется по параболиче-

скому закону),  

Труба с движущейся жидкостью является механи-

ческой системой с бесчисленным множеством коор-

динат. Изобразим трубу в процессе колебаний в про-

межуточном положении. 
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Труба совершает свободные колебания в вертикальной плоскости. При условии не растяжимости трубы го-

ризонтальные перемещения точек трубы в процессе колебаний в сравнении с их вертикальными перемещения-

ми оказываются величинами второго порядка малости, и которыми можно пренебречь.  

      (1) 

Вертикальные перемещения точек трубы зависят от координаты x и времени t 

       (2) 

Выделим бесконечно малый элемент трубы с жидкостью длиной dl. Тогда кинетическая энергия этого эле-

мента при малых колебаниях (dl=dx) будет равна 

 
где µ – погонная масса трубы, ρ – плотность жидкости, S – площадь поперечного сечения трубы, u – скорость 

поперечного движения выделенного элемента трубы с жидкостью. 

При вычислении квадрата этой скорости  учитывая условие (1) получим ,  

и тогда 

 
Так как труба с движущейся жидкостью является системой с непрерывно распределённой массой, то полная 

кинетическая энергия трубы длиной l определится с помощью определённого интеграла 

 
Труба рассматривается как упругая прямолинейная балка, потенциальную энергию которой при упругой 

деформации изгиба можно определить по известной формуле 

 
Поскольку гибкая труба является нерастяжимой, то при изгибных колебаниях правое концевое сечение тру-

бы получит смещение λ, которое можно определить из следующих соображений. 

Длину dl бесконечно малого элемента трубы при изгибных колебаниях можно представить в виде 

 

Разложим  в биноминальный ряд и удержим в нём первые два члена 

 
и подставим в выражение (6) 

 
Для системы с распределёнными параметрами, когда элемент dl трубы рассматривается в определённый 

момент времени, т.е. время t при дифференцировании остаётся постоянным, можно записать 
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Элементарное смещение dλ для выделенного элемента балки будет равно 

 
Полная величина λ очевидно будет равна 

 
Поток движущейся в трубе жидкости будет стремиться выпрямить изогнутую ось трубы при её изгибных 

колебаниях, тем самым уменьшая накопленную при изгибе потенциальную энергию. 

Поэтому полная потенциальная энергия данной системы будет равна 

 

 

где  – потенциальная энергия, численно равная работе деформации, которую совершает сила гидродина-

мического давления N потока, движущейся жидкости на конечном перемещении λ 

 

где  

Подставим выражения (5) и (12) в уравнение (11) 

 
или 

 
Для упрощения дальнейших записей введём следующие обозначения 

 
Определим функцию Лагранжа 

 

 

 
Определим действие S по Гамильтону 

 
Вычислим вариацию действия по Гамильтону 

 

Согласно принципу Гамильтона-Остроградского функция  должна быть такой, чтобы действие 

S по Гамильтону имело стационарное значение, т.е. чтобы первая вариация действия S равнялась нулю 
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при этом функция  должна быть непрерывной, иметь непрерывные частные производные по x и 

t и её вариации в начальный  и конечный  моменты времени должны быть равны нулю 

 
Подставим выражение (17) в уравнение (18) 

 
Операции варьирования и дифференцирования коммутативны 

 

 

 
Учитывая приведённые выражения, уравнения (20) примет 

 

 
то 

 

 
то 

 

 
то 

 
Подставим выражение (24) в выражение (23) 

 

 

 
то 

 
Подставим (22), (25) и (26) в уравнение (21) 
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Преобразуем полученное уравнение 

 

 
 

Вычислим интегралы, входящие в уравнение (28) 

 

 
 

Учитывая выражения (19), найдём 

 

 

 
 

В точке  и в точке  труба шарнирно закреплена, поэтому вариации 

 
Следовательно 

 
Далее имеем (33) 

 
Принимая во внимание условия (31) имеем 

 
Учитывая выражения (29), (32), и (34) уравнение (28) принимает вид 



Наукові праці. Техногенна безпека 

 

57 

 

 

Так как вариация  в уравнении (35) произвольна и независима 

 
или 

 
 

Выводы. Розроблено математичну модель яка описує рух рідини по трубопроводу, що відповідає певним 

заданим умовам. 
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ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ВИВЕДЕННЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПОПЕРЕЧНИХ ЗСУВІВ  

ШАРНІРНО-ОПЕРЕТОРНОЇ ТРУБИ З ЩО ПРОТІКАЄ ВСЕРЕДИНІ ЙОГО РІДИНОЮ 

 

У зв’язку з розвитком видобутку нафти і газу проблема безпечного транспортування нафти і газо про-

дуктів по трубопроводах приймає величезну важливість. Безпечне транспортування рідких і газоподібних 

вантажів трубопроводами визначається рядом технологічних і конструктивних чинників, умовами експлуата-

ції трубопроводів і режимом руху вантажів. У даній роботі ставиться задача відшукання математичної моделі 

описує рух рідини в трубопроводі при певних умовах. У першому наближенні вказне завдання зручно 

вирішувати використовуючи математичний апарат варіаційного обчислення який має справу з так званими 

функціоналами. За функціоналом розуміють певний інтеграл від складної функції, вид якої нам відомий. Зав-

дання варіаційного обчислення полягає в тому щоб скласти таке диференціальне рівняння якого має задо-

вольняти ця функція. Отримане рівняння буде володіти тим властивістю що функція яка є його рішенням, 

звертає даний функціонал мінімум або максимум. 

Ключові слова: функція Лагранжа; функціонал; потенционально кінетична енергія. 
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 Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv, Ukraine 

 

THE DERIVATION OF THE DIFFERENTIAL EQUATION OF TRANSVERSE OSCILLATIONS  

OF THE HINGED-AND-TUBE PIPE WITH THE FLUID FLOWING INSIDE IT 

 

In connection with the development of oil and gas, the problem of safe transportation of oil and gas products 

through pipelines is of paramount importance. The safe transportation of liquid and gaseous cargoes by pipelines is 

determined by a number of technological and structural factors, conditions of operation of pipelines and mode of 

movement of cargoes. In this paper, the problem of finding a mathematical model describes the movement of a liquid 

in a pipeline under certain conditions. In the first approximation, the instruction problem is convenient to solve using 

the mathematical apparatus of the variational calculus dealing with so-called functionalities. By function, we under-

stand a certain integral of a complex function, the kind of which we know. The task of the variational calculation is to 

compile such a differential equation to satisfy this function. The resulting equation will have the property that the 

function that is its solution, draws this functional to a minimum or maximum. 

Key words: Lagrangian function; functional; potentially kinetic energy. 
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О ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОГИБАХ ПРОВОДОВ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

Хорошо известно, что движущаяся нагрузка вызывает у троса больший прогиб и 
следовательно, большее напряжение, чем таже нагрузка действующая статически. 
Этот динамический эффект действие подвижных нагрузок на троса или канаты име-
ет большое практическое значение. В данной статье исследуется вынужденные попе-
речные колебания проводов электрического транспорта считая, что при колебаниях 
сила прижатия токоснимателя к электрическому проводу остается постоянной. 

Ключевые слова: динамический прогиб; критическая скорость; частота колебаний. 
 

 

Постановка задачи: Рассмотрим движущийся 

трамвай., токосниматель которого прижат с постоян-

ной силой Q к натянутому электрическому проводу и 

при движении скользит по нему с постоянной скоро-

стью . Натяжение провода T0. 

В начальный момент времени токосниматель 

находится в левой точке закрепления провода. Иссле-

довать вынужденные колебания провода электриче-

ского провода 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

Расчетная схема задачи. 

u   Q 

a           x 

      

   

        
 

 

 

 

Поперечные колебания провода от движущейся нагрузки определяются функцией , которая является 

решением уравнения  

 
 

 – натяжение провода,  – линейная плотность провода,  – внешняя нагрузка расчитанная на еди-

ницу уравнения 
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Функция удовлетворяет граничным условиям  

 
И нулевым начальным условиям 

 

Рассматривая сосредоточенную силу , прижатия токоснимателя к проводу, как предельный случай силы 

равномерно распределенной на участке длиной , содержащем точку приложения силы , представим функ-

цию  следующим образом  

 

где  

Общее решение задачи будем искать в форме разложения по собственным функциям , которые пред-

ставляют собой нетривиальные решения уравнения  

 
 

удовлетворяющие однородным граничным условиям  

 
Такие решения существуют при  

 
и имеют вид  

 

Согласно указанному, функцию представляем рядом  

 

где  – коэффициент разложения находим по формуле  

 

Для определения коэффициентов  умножим диф. уравнение (1) на  и принимая во внимание усло-

вие (4) проинтегрируем по  в промежутке  

 
Вычислим интеграл в левой части уравнения (11) 

 
Последовательно находим интегралы  

 

 
Используя граничные условия (6) имеем  
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Итак  

 

 

 
Вычислим интеграл стоящий в правой части уравнения (11) 

 

 

 

При  в правой части (15) возникает неопределенность  которую раскрываем по правилу Лопиталя  

 
 

и тогда выражение (15) принимает вид  

 
Подставим (13), (14) и (16) в уравнение (11)  

 

 
Общее решение уравнения (17) равно  

 

где  – решение соответствующего однородного уравнения  

 

а  – частное решение уравнения (17)  

Общее решения уравнения (18) имеет вид  
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где  и  – произвольные постоянные.  

Частное решения уравнения (17) ищем методом вариации произвольных постоянных представляя его в виде  

 

функции  и  находим, решая систему двух уравнений  

 

 
Из уравнения (21) получаем  

 
и подставляем в уравнение (22)  

 
откуда следует  

 
Подставим (24) в выражение (23)  

 
Так как  

 
откуда получим  

 

 
Вычислим интеграл в выражении (26)  
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Вычислим интеграл в выражении (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наукові праці. Техногенна безпека 

 

63 

 

 

 
Подставим выражения (28) и (29) в соответствующие формулы (26) и (27)  

 

 
Подставим (30) и (31) в выражение (20) 

 

 

 
Подставляем выражения (19) и (32) в формулу (17.1) находим общее решение уравнения (17) 

 

Из начальных условий для функции  

 

находим постоянные  и  

Из первого начального условия (34) получим  

 
и тогда выражение (33) принимает вид  

 

Чтобы воспользоваться вторым начальным условием (34) продифференцируем (35) по времени  

 
и из второго начального условия (34) находим  

 

Так как постоянные  и  равны нулю, то выражение (33) окончательно принимает вид  

 
Подставляя (36) в выражение (10) и учитывая, что  
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получим  

 
Выполняя соответствующие преобразования находим  

 
Подставим (37) в формулу (9) принимая во внимание выражения (7) и (8)  

 
Окончательно получим  

 

Функция  полностью определяет вынужденные колебания провода трамвайной линии от подвижной 

нагрузки (сила прижатия токоснимателя к проводу). 

Выводы. Разработана математическая модель позволяющая определять динамические прогибы проводов 

электрического траспорта. 
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О ДИНАМІЧНИХ ПРОГИБАХ ПРОВОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Добре відомо, що рухливе навантаження викликає у троса більший прогин і отже, більшу напругу, ніж 

теж навантаження що діє статично. Цей динамічний ефект дію рухомих навантажень на троса або канати має 

велике практичне значення. В даній статті досліджується вимушені поперечні коливання проводів електрич-

ного транспорту вважаючи, що при коливаннях сила притиснення струмознімач до електричного проводу за-

лишається постійною. 

Ключові слова: динамічний прогин; критична швидкість; частота коливань. 
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ABOUT DYNAMIC DEFLECTIONS OF WIRES OF ELECTRIC TRANSPORT 

 

It is well known that a moving load causes a greater deflection on the cable and therefore a higher voltage than a 

static load. This dynamic effect of moving loads on a cable or rope is of great practical importance. In this paper, 

forced transverse oscillations of wires of electric transport are studied, considering that under oscillations the force of 

pressing the current collector to the electric wire remains constant. 

Key words: dynamic deflection; critical velocity; oscillation frequency. 

 

© Саченко П. П., 2017 

Дата надходження статті до редколегії 13.07.17 



Наукові праці. Техногенна безпека 

 

65 

УДК 502.1 

Безсонов Є. М., 
аспірант кафедри екології та природокористування, 

е-mail: xaxa1990@yandex.ru 

Андрєєв В. І., 
канд. техн. наук, доцент, 

доцент кафедри екології та природокористування, 
ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, 

е-mail: avi@chdu.edu.ua 

 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ  

АЛГОРИТМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

 

 

Проведено аналіз сучасних принципів забезпечення безпеки екологічних систем. Ви-
значено основні недоліки нормативного підходу до нормування антропогенного наван-
таження та запропоновано альтернативний, в основу якого покладені принципи неоа-
нтропоцентризму. Обґрунтовано використання екологічних характеристик живих 
компонентів екосистем як основний інструмент оцінки екобезпеки та процесу її плану-
вання. Розроблено дев’яти ступеневий алгоритм забезпечення екологічної безпеки со-
ціоприродних систем, який ґрунтується на використанні показників сталості продуку-
вання біомаси в енергетичних одиницях. Енергія, на відміну від економічних чи речовин-
них показників, єдина величина, розмірність (або вага) якої є незмінною. Визначено, що 
водні екологічні системи є ключовими в розвитку людини і можуть виступати найбільш 
об’єктивним інтегральним показником стану взаємовідносин людини і природи в конк-
ретній соціоприродній системі. Аналіз деяких складових елементів екологічного права 
України, доводить актуальність подальшої роботи в даному науковому напрямі. 

Ключові слова: екологічна безпека; алгоритм забезпечення; екологічна характери-
стика; харчовий ланцюг; стенобіонти; потік енергії. 

 

 

Вступ. Необхідність більш глибокого дослідження 

проблеми взаємовідносин людини та природи полягає 

у тому, що в залежності від самопозиціювання виду 

Homo у довкіллі буде залежати якість усього управ-

лінського апарату забезпечення екологічної безпеки 

на місцевому, регіональному та більших за масшта-

бом рівнях [1]. В розрізі концептуальних положень 

глобальних стратегічних документів з розвитку, які 

були прийняті Організацією Об’єднаних Націй впро-

довж останніх тридцяти років, актуальною є необхід-

ність розробки більш досконалих методів та методик 

контролю за об’єктами довкілля з метою забезпечення 

сталого існування людства. Відтак, основними зада-

чами, які поставлені нами при розробці даної роботи є: 

- аналіз місця людини в розвитку екосистем та 

біосфери загалом; 

- виявлення недоліків, пропозиція та обґрунту-

вання нових підходів до забезпечення екологічної 

безпеки локальних або регіональних екологічних 

систем. 

Недоліки нормативного підходу до регулюван-

ня впливу господарської діяльності людини на 

довкілля. 

Дуалістичність проявів сутності людини дуже до-

бре прослідковується на екологічному праві. Наразі 

міжнародним та українським екологічним правом 

використовується концепція забезпечення екологічної 

безпеки, яка складається з двох частин (підходів): 

охорони навколишнього середовища та охорони при-

роди. Кінцева мета у них єдина – збереження здоров’я 

та благополуччя людей. Однак концептуальні підходи 

різняться. Основи охорони природи формуються зі 

сторони біосферних процесів, стану природних ресу-

рсів і їх збереження на благо людини; під «охороною 

природи» розуміється регламентація, обмеження або 

заборона використання природних ресурсів, недопу-

щення порушення функціонування природних систем. 

Основи охорони навколишнього середовища форму-

ються зі сторони безпеки і потреб людини; під «охо-

роною середовища» розуміють попередження появи у 

середовищі проживання людей шкідливих для здо-

ров’я речовин. 

Вони не можуть бути роз’єднані: забруднення на-

вколишнього середовища наносить шкоду іншим 

організмам і живій природі загалом, а деградація при-

родних систем послаблює їх можливість до природно-

го самоочищення. Завжди необхідно розуміти, що 

зберегти якість навколишнього середовища людини 

неможливо без участі природних екологічних механі-

змів [2–5]. 

У роботах [5; 6] аргументовано стверджується і 

про те, що концепція «охорони» хибна від самого 
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початку, оскільки будь-яку діяльність необхідно бу-

дувати таким чином, щоб не допускати та попереджа-

ти негативні ефекти і результати, від яких потім дове-

лось би «охороняти». Людство саме зробило так, що 

має тепер охороняти довкілля від себе. Законом Укра-

їни «Про екологічну експертизу», наприклад, превен-

тивність визначена одним із основних принципів, на 

якому має основуватися процес експертування. 

Раніше було зазначено, що з метою забезпечення 

екологічної безпеки природних та соціоприродних 

систем, у більшості країн світу використовується 

система екологічних стандартів (гранично допусти-

мих значень), основним завданням якої є попере-

дження погіршення здоров’я людини. Однак сам ме-

ханізм реалізації такого підходу має декілька недолі-

ків, які можуть викликати, а подекуди вже викликали, 

суттєві похибки у процесі встановлення чисельного 

значення нормативу [5, 7]: 

• експериментальне визначення гранично допу-

стимих концентрацій (ГДК) здійснюється лише на 

тваринах, організм яких подібний до людського, але 

не аналогічний; 

• проведення експерименту обмежене в часі, тоді 

як влив шкідливої речовини чи забруднювача в нав-

колишньому середовищі може бути значно три-

валішим; 

• більшість живих організмів екологічних систем 

мають власні фізіологічні особливості, а ГДК, визна-

чені на піддослідних тваринах, визначають для люди-

ни звичайним перерахунком: міліграм на кілограм 

маси тіла; 

• допустима концентрація однієї речовини, 

визначена для людини, може бути в декілька разів 

завищена по відношенню до інших видів рослин і 

тварин, які як і людина є невід’ємною частиною еко-

логічних систем і пов’язані з нею потоками речовини, 

енергії та інформації. 

У джерелі [5], в розрізі дослідження цієї проблеми, 

вводиться поняття екологічної техноємності території 

і нормування техногенного навантаження на нього. 

Головна думка полягає в тому, що для окремої тери-

торії її екологічна техноємність об’єктивно дорівнює 

гранично допустимому техногенному навантаженню. 

Якщо останнє встановлюється як певний норматив, то 

може відрізнятися від екологічної техноємності тери-

торії, тому що враховує ще й соціальну цінність 

об’єктів, що зазнають навантаження. Тому у визна-

ченні гранично допустимого техногенного наванта-

ження можливим є «суб’єктивне свавілля», що зале-

жить від уявлень суспільства, експертів або органу, 

який затверджує норматив, про вимоги до екологічної 

обстановки. 

По своїй суті, перевищення ГДК є лише констата-

цією негативного впливу на природне середовище або 

якусь його частину. У його значення не закладені 

втрати енергетичного чи матеріального характеру, що 

дозволяє казати про не зовсім об’єктивну характери-

стику стану об’єкта дослідження. Тому реакція на 

порушення може бути різною і найсуворіша на сього-

дні – відшкодування збитків, які мають йти на 

вирішення створеної екологонебезпечної ситуації. 

Тобто замість попередження причин відбувається 

боротьба з наслідками. 

Відтак, можна говорити про те, що синергізм дії 

зазначених вище аспектів в значній мірі не дозволяє 

на сучасному етапі розвитку України, у першу чергу в 

екологічному аспекті, вирішити проблеми та ефек-

тивно регулювати взаємовідносини у системі «люди-

на – природа». 

Екологічні характеристики організмів як базо-

ва складова оцінки екологічної безпеки навколи-

шнього середовища. 

Покладення в основу оцінки екологічної безпеки 

природних систем функціональної залежності П = 

f(Ф) (де П – показник об’єкту дослідження, Ф – зна-

чення діючого фактору або факторів) пояснюється 

тим, що таким чином ми можемо досягнути більшого 

ступеня об’єктивності результатів оцінки стану до-

вкілля. Оскільки показники (параметри) піддослідно-

го (мається на увазі будь-який живий організм еколо-

гічної системи) зняті в процесі його життєдіяльності в 

довкіллі, що характеризується дією багатьох, типових 

для даної місцевості, факторів. 

Взаємозв’язок біотичної та абіотичної складової 

буде виступати найкращим індикатором змін у навко-

лишньому середовищі, бо є частиною її об’єктивної 

дійсності і повністю підкоряється законам біосфери. 

Таким чином, на нашу думку, можна повністю реалі-

зувати принципи системного підходу в забезпеченні 

екологічної безпеки природних комплексів та соціоп-

риродних систем. 

На предмет цього у джерелі [5] говориться про те, 

що в багатьох випадках узагальненою функцією від-

гуку, що відбиває ступінь сприятливості впливу сере-

довища на життєдіяльність організму, є так звана 

функція благополуччя виду або спільноти. Вона відо-

бражає екологічну потенцію виду по відношенню до 

даного фактору, а її кількісним виразом можуть слу-

жити виживання або реалізована чисельність популя-

ції. Максимальне значення функції благополуччя 

екосистеми відповідає вершині діаграми виживання і 

оптимального поєднання чинників зовнішнього сере-

довища. Поблизу вершини діаграми виживання існує 

область нормального функціонування системи, що 

визначається на біоінтервалі фактору межами допус-

тимості відхилення від норми. 

В даному випадку потрібно підкреслити, що знач-

ну увагу треба приділяти ранжуванню і вибору най-

більш типових для досліджуваної екосистеми живих 

об’єктів навколишнього середовища, з метою отри-

мання репрезентативних та комплексних результатів 

оцінки. Представлення загального стану екологічних 

систем одним або системою із декількох інтегральних 

показників пропонується у роботах закордонних  

[8–10] та вітчизняних науковців [11; 12]. 

Аналіз джерел [13; 14] дозволяє зробити висновок 

про те, що водні екологічні системи є найбільш пока-

зовими в плані якісної та кількісної характеристики 

антропогенного впливу на них. Скинута у водне сере-

довище забруднююча речовина в будь-якому випадку 

зумовить реакцію елементів екологічної системи в 

місці скиду чи на певній відстані від нього. На відміну 

від повітря, для якого характерною є висока здатність 
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розбавлення забруднюючої речовин їх перенесення на 

значні відстані і значно більший об’єм вертикального 

переміщення, у воді в будь-якому випадку відбудуть-

ся зміни у біотичному середовищі. 

За висновками [5] практика показує, що за винят-

ком аварійних викидів особливо небезпечних речовин 

в атмосферу при несприятливих метеорологічних 

умовах, найбільший внесок у формування негативних 

наслідків забруднення середовища для населення 

припадає на питну воду і продукти харчування. За-

значимо також, зо Всесвітньою Організацією Охоро-

ни Здоров’я було зроблено висновок, що на 80 % 

здоров’я населення залежить від якості водних ресур-

сів, які споживають люди. 

Тому, якість середовища проживання і вживання 

безпосередньо пов’язана з показниками функціональ-

ного стану біоти, яка пропускає його через себе. 

Будь-який птах, якщо його репродуктивній функ-

ції будуть заважати певної сили антропогенні фактори 

середовища, може мігрувати, наприклад, з Миколаїв-

ської області до Одеської або іще деінде. А той самий 

вирезуб, який є реофільним видом, цього зробити не 

зможе, бо на Одещині немає необхідних для нього 

умов середовища. Тому, ми можемо сказати, що водні 

екосистеми є певною мірою унікальними для певних 

територій, а їх стан – відбиття якості взаємовідносин 

людини і природи в даному регіоні. А сталість екоси-

стеми виробляти ресурс, який потім використовує 

людина, має бути, як ми виявили, для останньої пріо-

ритетом. Іншими словами, можна говорити про певну 

відносну сталість потоків речовини в харчових лан-

цюгах. 

Відтак, доречним бачиться повернення до тези про 

те, що значення біологічного різноманіття для люди-

ни надзвичайно важко оцінити в абсолютному зна-

ченні. Однак його вагомість можна показати і з іншої 

сторони – з позицій втрат, збитків від необдуманої і 

екстенсивної діяльності. 

Доречним буде відзначити декілька важливих ас-

пектів існування біоти в екологічних системах. Адже 

різноманітність видового складу є важливою характе-

ристикою екосистем, на що акцентовано увагу у [5]: 

1. Чим різноманітніші умови біотопів в межах екоси-

стеми, тим більше видів містить відповідний біоценоз. 

2. Чим більше видів містить екосистема, тим мен-

ше особин налічується у відповідних видових попу-

ляціях. У біоценозах тропічних лісів при великому 

видовому розмаїтті популяції відносно нечисленні. 

Навпаки, в системах з малим видовим розмаїттям 

(біоценози пустель, сухих степів, тундри) деякі попу-

ляції досягають великої чісельності. 

3. Чим більше розмаїття біоценозу, тим більшою є 

екологічна стійкість екосистеми; біоценози з малим 

різноманіттям схильні до великих коливань чисель-

ності домінуючих видів. 

4. Експлуатовані людиною системи, представлені 

одним або дуже малим числом видів (агроценози з 

монокультурами) нестійкі за своєю природою і не 

можуть самопідтримуватися. 

5. Жодна частина екосистеми не може існувати без 

іншої. Якщо з якої-небудь причини відбувається по-

рушення структури екосистеми, зникає група ор-

ганізмів, вид, то згідно із законом ланцюгових реакцій 

може сильно змінитися або навіть зруйнуватися вся 

спільнота. Але часто буває і так, що через якийсь час 

після зникнення одного виду на його місці 

з’являються інші організми, інший вид, що виконує 

подібну функцію в екосистемі. Ця закономірність 

називається правилом заміщення або дублювання: у 

кожного виду в екосистемі є дублер. Таку роль зазви-

чай виконують види менш спеціалізовані і в той же 

час екологічно більш гнучкі та адаптивні. 

Стосовно останнього пункту, то існують певні різ-

нотлумачення. За дослідженнями деяких вітчизняних 

вчених [15], смерть особини і загибель популяції не 

спричиняє загибелі екосистеми. У відповідь на це, 

вона в подальшому перебудовує свою структуру, а 

функції вимерлої популяції беруть на себе інші ком-

поненти екосистеми. Або до неї включається нова 

популяція, норми реакції особин котрої, її генофонд, 

вписуються в генопласт екосистеми. Однак інше нау-

кове ствердження [16; 17] говорить, що екосистема 

нормально розвивається і еволюціонує тоді, коли вона 

ускладнюється, постійно збагачується у кількісному 

та якісному відношеннях. 

Відтак виникає питання, якщо людство вирішило 

йти вперед, прогресувати, то чи вірним є підхід, коли 

допускається ймовірність зникнення елементу еколо-

гічної системи, будь то популяція чи організм? 

Осягнути усю складність зв’язків у екосистемі і 

зрозуміти наслідки від зникнення будь-якого компо-

ненту доволі складно, особливо за короткий період 

часу. Але якщо провести паралелі з автомобілем, який 

також є системою, і прибрати, наприклад, одне із 

дзеркал заднього виду, то із впевненістю можна ска-

зати, що рівень безпеки водія та пасажирів при русі 

транспортного засобу в результаті зовсім незначного 

спрощення на порядок зменшиться. Це ж відбувається 

і в екосистемах. Але ми найчастіше не визнаємо цьо-

го, бо через занадто малу швидкість інколи дуже важ-

ливих перетворень (наприклад, еволюції виду), не 

можемо виміряти чи підтвердити їх наявність. Тому 

робимо висновок, що цього не існує [17]. 

У джерелі [5; 7] відзначено, що у відповідь на змі-

ни в екологічних системах запускається механізм 

вторинних сукцесій, які мають характер поступового 

відновлення властивої даній місцевості спільноти 

після завданих ушкоджень (наслідків буревію, поже-

жі, вирубки, повені, випасання худоби, забруднення 

пестицидами, запуску полів). Виникла в результаті 

вторинної сукцесії клімаксна система може істотно 

відрізнятися від початкової, якщо змінилися деякі 

характеристики ландшафту або кліматичні умови. 

Сукцесії відбуваються шляхом заміщення одних видів 

іншими і тому їх не можна прирівнювати до реакцій 

гомеостазу. 

Однак, за висновками [5] розвиток екосистем не 

зводиться до сукцесій. За відсутності порушень сере-

довища незначні, але стійкі відхилення від стану рів-

новаги (наприклад, у відносно молодому лісі) призво-

дять до зміни співвідношення між автотрофами і ге-

теротрофами, поступово збільшують біологічне різ-

номаніття і відносне значення детритних ланцюгів в 

колообігу речовин, так що вся продукція використо-
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вується повністю. Людині вдається збирати високі 

врожаї біомаси тільки на початкових фазах сукцесій 

або розвитку штучних екосистем з переважанням 

монокультури. 

В основу оцінки екологічної безпеки досліджува-

них соціоприродних систем має бути покладено ви-

вчення та аналіз екологічних характеристик живих 

організмів тому, що від безпечного функціонування 

останніх залежить цілісність і повнота харчового 

ланцюга, невід’ємною складовою якого є людина. 

Крім цього, потребує зміни і підхід до використання 

фактичних даних, які ми фіксуємо. Виникає необхід-

ність використання комплексних показників (напри-

клад, енергетики або продуктивності), які формують-

ся під дією усіх без винятку факторів довкілля, з ме-

тою зменшення до мінімуму похибки вимірювань 

сотень нормативів якості довкілля. 

Обґрунтування теоретичних основ алгоритму 

визначення екологічної безпеки екосистеми. 

Враховуючи нерозривний зв’язок людини та її го-

сподарської діяльності з екологічними системами, в 

основі оцінювання екологічної безпеки території про-

понується використовувати неоантропоцентричний 

підхід. Принципи системного підходу до вирішення 

поставлених задач будуть реалізовані шляхом ви-

вчення та використання екологічних характеристик 

стенобіонтів об’єкту дослідження та показників про-

дуктивності наявних живих елементів екосистем. 

Побудова теоретичної бази алгоритму оцінки та-

ким чином аргументується попередніми результатами 

досліджень науковців. 

Так, у джерелі [5] зазначено, що безпека екосисте-

ми визначається близькістю її стану до кордонів стій-

кості. Ключовими вимогами в цьому сенсі є: збере-

ження розміру і біомаси екосистеми, сталість видово-

го (популяційного) складу і чисельних співвідношень 

між видами і функціональними групами організмів. 

Від цього залежить стабільність трофічних зв’язків, 

внутрішніх взаємодій між структурними компонента-

ми екосистеми та її продуктивність. 

Аналогічно до природних, безпеку напівштучних 

системи в більшості випадків також можна оцінювати 

за схожим принципом. Наприклад, у джерелі [5] за-

значено, що для екосфери і її частин – біомів, регіо-

нів, ландшафтів, тобто більш-менш великих територі-

альних природних комплексів, включаючи і адмініст-

ративний устрій, основним критерієм екологічної 

безпеки може виступити рівень еколого-

економічного, або природно-виробничого паритету, 

тобто ступеня відповідності загального техногенного 

навантаження на територію її екологічній техноємно-

сті – тобто граничній її витривалості по відношенню 

до ушкоджуючих техногенних впливів. 

Для окремих екологічних систем головними кри-

теріями безпеки виступають цілісність, збереження їх 

видового складу, біорізноманіття та структура внут-

рішніх взаємозв’язків. Подібні критерії відносяться і 

до техніко-економічних систем [5]. 

Нарешті, для індивідуумів головним критерієм 

безпеки є збереження здоров’я і нормальної життєдія-

льності. 

Відповідно до пропонованої моделі оцінки госпо-

дарської діяльності (рис.1), її алгоритм складається з 9 

кроків (етапів, рівнів) і може бути застосований як до 

діючих підприємств, так і до тих, які планується ввес-

ти в експлуатацію. 

 
Рис. 1. Алгоритм оцінки та забезпечення екологічної безпеки регіону 

 (пояснення наведено у тексті) 

 

На першому етапі оцінки визначаються негативні 

фактори (від Ф1 до Фn), які можуть вплинути, або вже 

впливають довкілля. Це може бути однофакторний 

або багатофакторний вплив. 

Другий етап полягає у тому, щоб виявити слабкі 

(найчутливіші) та найбільш репрезентативні (чисель-

ні) види живих організмів. Перші відносяться до гру-

пи стенобіонтів (або стенотопів), які першими реагу-
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ють на негативну дію фактору(ів), другі – до еврибіо-

нтів. Останні в подальшому можна буде дослідити з 

позицій їх сталої продуктивності в екологічній систе-

мі протягом тривалого часу (враховуючи попередні 

наукові дослідження обраних популяцій). 

На базі попередніх двох кроків пропонованого ал-

горитму формуються спочатку формалізовані залеж-

ності показників об’єктів дослідження від діючого 

фактору. Іншими словами – визначаються екологічні 

характеристики, що є третім етапом оцінки. При цьо-

му для стенобіонтів ця операція є обов’язковою, оскі-

льки в подальшому необхідно буде визначати показ-

ник потенційної смертності ki. Що стосується еврибі-

онтних видів, то в цьому випадку більш доцільним 

бачиться використання результатів досліджень науко-

вцями-гідробіологами на предмет загальної (сумар-

ної) чи питомої продуктивності виду у водній екосис-

темі, з метою їх подальшого узагальнення та інтегра-

льного представлення. 

На четвертому етапі визначається показник потен-

ційної смертності [18] у випадку стенобіонтів або 

формуються харчові ланцюги, з метою визначення 

сталості продукування екологічною системою приро-

дного ресурсу. Так, якщо господарська діяльність у 

вигляді одного або декількох факторів (які можуть 

бути підсилені природними або один одним) негатив-

но впливає на довкілля, але нормативні величини 

цього можуть цього не виявити, у природній системі 

обов’язково відбудеться збій у продукуванні біомаси 

певного її елементу. 

На п’ятому етапі запропонованого алгоритму мо-

жливі дві дії. У першому випадку, якщо оцінка еколо-

гічної безпеки побудована на екологічній характерис-

тиці стенотопних живих організмів, то достатньо буде 

обмежитись нею. Такий варіант дії пояснюється мір-

куванням про те, що якщо середовище життя є безпе-

чним для найбільш чутливого до діючого негативного 

фактору організму екологічної системи, то і ризик нане-

сення шкоди здоров’ю людини буде мінімальним. 

У джерелі [5] зазначено, що людина по відношен-

ню до абіотичних факторів середовища – яскраво 

виражений еврибіонт. Широта пристосування до різ-

них умов і найширше розселення по планеті досягнуті 

їм за рахунок уміння технологічно пристосовувати 

для власних потреб навколишнє середовище, створю-

вати сприятливий мікроклімат. Однак в біологічному 

сенсі, принаймні щодо температурного чинника, лю-

дина, позбавлена мінімальних засобів захисту від 

холоду (притулку, одягу, вогню) і не володіє хутро-

вим покровом – справжній стенотерм: примат тропіч-

ного походження. 

Тому, очевидним на сьогодні є той факт, що на да-

ному етапі розвитку людства не можна принципи 

антропоцентризму закладати і в методологічну основу 

забезпечення екологічної безпеки. 

Другий варіант п’ятого етапу алгоритму складні-

ший. Якщо невідомо, до якої групи організмів за реа-

кцією на діючий негативний фактор антропогенного 

походження належить певна кількість досліджуваних 

об’єктів екологічних систем, крім екологічних харак-

теристик використовуємо й оцінку енергетичних 

втрат у харчовому ланцюзі для кінцевого споживача 

(тобто людини) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема речовинно-енергетичних потоків у екологічних системах 

 

П – продуценти; К1, К2, К3 – консументи першого, дру-

гого та третього порядку відповідно; Р – редуценти. 

В основу пропонованого підходу покладено ви-

сновок про те, що сумарна біомаса стабільної екосис-

теми відносно постійна [5]. Тому цінними для аналізу 

причинно-наслідкових зв’язків погіршення рівня еко-

логічної безпеки в будь-якій екологічній системі ста-

ють історичні дані досліджень цих систем, в тому 

числі якісного та кількісного характеру. 

Відомо, що при переході від одного трофічного рі-

вня до іншого (рис. 2) частина доступної енергії не 

сприймається, частина віддається у вигляді тепла, 

екскрементів, а частина витрачається на дихання. У 

середньому при переході з одного трофічного рівня на 

інший загальна енергія зменшується приблизно в 10 

разів ( «правило 10 %»). Чим довше харчовий ланцюг, 

тим менше залишається у кінці доступної енергії. 

Тому число трофічних рівнів ніколи не буває занадто 

великим. Слід відзначити й те, що складові К2 та К3 не 

є графічним відображенням суто одного виду органі-

зму в харчовому ланцюзі, а можуть включати систему 

із двох або трьох видів. Тому горизонтальні зв’язки 

рис. 2 більш розгорнуто будуть виглядати наступним 

чином (1): 

П → К1 → К2 → … → Кn → Р (1) 

В даному випадку елементи ряду від К1 до Кn бу-

дуть відповідати кожному окремому виду (особині) в 

харчовому ланцюзі. 

Доцільно буде зазначити, що згідно із законом ро-

зподілу деструкції органічної речовини між різними 

групами організмів для великих консументів допус-

тимим є вилучення не більше 1 % щорічної продукції 

біосфери («правило 1 %»). Сьогодні людство у багато 

разів перевищила природний «норматив», техносфер-

ний колообіг речовин істотно розімкнутий і в кількіс-

ному, і в якісному відношенні. Оскільки техногенний 

П К2 К3 Р К1 
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масообмін становить помітну частину глобального 

кругообігу речовин, своїм розімкненням він порушує 

необхідну високу ступінь замкнутості біотичного 

колообігу, яка вироблена в процесі тривалої еволюції 

і є найважливішою умовою стаціонарного стану біос-

фери. Це означає дуже серйозне порушення біосфер-

ної рівноваги, свідоцтво сучасної глобальної екологі-

чної кризи [5]. 

Тому використання методики оцінки екологічної 

безпеки екосистеми, побудованій на енергетичних 

колообігах, є актуальною задачею. При цьому на про-

дуктивність кожного виду, популяції чи організму 

впливає увесь комплекс факторів довкілля. Що ж 

стосується показників гранично допустимих концент-

рацій, то добре відомим є той факт, що у природі дія 

шкідливих речовин, концентрація яких не перевищує 

норматив, може бути підсилена іншими факторами 

середовища і згубно впливати на елементи екологіч-

них систем [19]. 

Повертаючись до пропонованого алгоритму оцін-

ки екологічної безпеки (рис. 1), зазначимо, що вели-

чини від Е1 до Еn характеризують сучасні показники 

чисельності або щільності живих компонентів певно-

го виду в екосистемі, а від Е01 до Е0n – історично зафі-

ксовані та прийняті за «еталонні» значення показників 

чисельності (щільності) живих компонентів певного 

виду в екосистемі. Суцільними лініями на рис. 2 пока-

зано напрямок руху речовини та енергії в екологічній 

системі, у той час як пунктиром – негативну дію лю-

дини на біоту та середовище її функціонування кож-

ної із попередніх трофічних груп. В результаті антро-

погенної дії змінюються об’єми (здебільшого змен-

шуються) продукування органічної продукції росли-

нами П і, як наслідок, її потоки в загальній структурі 

певного харчового ланцюга для кожної наступної 

ланки Еn (рис.1). В якості прикладів таких негативних 

дій на різні складові харчового ланцюга можна приве-

сти замори риби, вплив на водну товщу в плані змен-

шення її властивостей світлопоглинання та світло-

пропускання, що одразу ж позначається на об’ємі 

первинної продукції автотрофів водойми. 

Зазначені зміни покладено в основу другого варіа-

нту визначення ІЕБ території, якщо невідомі стенобі-

онтні види. На базі історичних даних, коли екологічна 

система була непорушена людиною, обирається ета-

лон енергетичної ємності Е0 і за ним продовжується 

розрахунок. Конвертування живої речовини в одиниці 

енергії пропонується спираючись на численні дані 

енергетичної ємності харчової сировини в літератур-

них даних. 

У випадку, якщо не відомо значення Еn, тобто су-

часний показник продуктивності, виражений сумар-

ними або питомими значеннями, треба використову-

вати шлях алгоритму через екологічні характеристи-

ки. Знаючи або вивчивши екологічну характеристику 

виду чи популяції по відношенню до діючого негати-

вного фактору антропогенного походження на дослі-

джуваній території, можна визначити біомасу або 

чисельність досліджуваних організмів і використову-

вати ці показники на шостому етапі пропонованого 

алгоритму. 

Доцільність виконання розрахунків таким чином 

пояснюється тим, що енергія, на відміну від грошей, є 

універсальним оціночним критерієм, який не втрачає 

своєї вагомості з часом. Іншими словами 1 кілограм 

меду містив однакову кількість енергії і в 1700, і в 

2015 роках. У [5] на цей рахунок зазначено, що вели-

чини природної ємності виробничої території та еко-

логічної техноємності території можуть бути вираже-

ні масою речовини, стандартизованої за небезпекою 

(токсичності), а також мати енергетичний або грошо-

вий вираз. При загальних модельних оцінках кращим 

є енергетичний підхід. 

Відтак бачиться можливим використання даних 

сумарного (за квартал, півріччя, рік) видобутку ресур-

су, або динаміку зміни його густини у середовищі. 

Наприклад, у 1980 році у Дніпро-Бузькому лимані 

було виловлено близько 9 тис. тон риби [20], у той час 

як 2012 – лише 3 тис. т [21]. 

У 1951–1955 роках в Дніпро-Бузькому лимані, за 

даними [22], виловлювали в середньому 160 т прохід-

них риб, у 1976–1979 рр. – обсяг лову зменшився до 

31 т, а в кінці 80-х років ХХ століття більшість цих 

видів опинилися під загрозою зникнення (осетер, 

білуга, севрюга, пузанок). До зазначеного фактажу 

слід додати, що тенденції зменшення вилову та кіль-

кості риби у водній екосистемі головним чином 

пов’язані з несталими моделями та підходами до гос-

подарювання на ній чи біля неї. Що виражається чис-

ленними факторами антропогенного генезису. Відтак, 

не можна казати, що занепад риболовецького флоту 

позначився на об’ємах добування водних біоресурсів. 

Навпаки, зменшення кількості останніх є причиною 

змін в кількості елементів системи рибної промисло-

вості України. 

На шостому етапі алгоритму (рис. 1), проводиться 

аналіз відповідності отриманого значення ІЕБ заданій 

моделі розвитку соціоекологічної системи, алгоритм 

якого запропонований та викладений у [23]. Плану-

вання розвитку, якому, на противагу методам оцінки, 

приділяється значно менше уваги, пропонується здій-

снювати за прямолінійною функцією, оскільки це 

твердження бачиться дотичним до положенням Орга-

нізації Об’єднаних Націй про «поступальний (розмі-

рений) розвиток» [24; 25], а сама функція є досить 

простою для розуміння усіма кадрами особового 

складу управлінського апарату. При цьому, особливу 

увагу слід звернути на вільний член рівняння (b) та 

коефіцієнт аргументу (a) (рис. 1), тому що вони хара-

ктеризують вагомість власне екологічної складової 

розвитку, а не окремий її елемент (наприклад, обсяг 

викидів парникових газів, чи площу природно-

заповідного фонду регіону). Тобто, враховуючи зага-

льну ситуацію розвитку регіону в будь який рік чи 

місяць визначеного періоду, ці величини будуть змі-

нюватися відповідно до потреб реального часу, щоб в 

результаті досягнути поставленої мети – чітко визна-

ченого значення ІЕБ. Тому пряма є оптимальним ін-

струментом задання мети розвитку. Будь-яка крива, 

методом лінійної інтерполяції, може бути описана 

певною кількістю прямолінійних відрізків. 

Визначення ризиків нанесення шкоди екологічним 

системам внаслідок ведення певного виду господар-
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ської діяльності людини проводиться на сьомому 

етапі. Відзначимо, що теорія оцінки екологічної без-

пеки на основі ризиків виникла у Сполучених Штатах 

Америки у 70-х роках ХХ століття і відтоді розробле-

но значну кількість методик визначення ризику для 

кожної окремої ситуації (техногенного впливу). Ґрун-

товні дослідження по визначенню екологічного ризи-

ку викладені у роботах вітчизняних [19; 26–28] та 

закордонних [29–32] вчених. Тому, в залежності від 

регіональних (місцевих) умов необхідно проводити 

відповідні розрахунки. 

На даному етапі дослідження можна сказати, що 

визначення екологічного ризику для водних екосис-

тем описується наступною функціональною залежніс-

тю (2): 

R = f (N, W, t), (2) 

де N – кількість наявного населення в басейні водного 

об’єкту або його частині, W – водність річки (на яку 

впливають показники водозабору населенням та про-

мисловістю, кількість опадів, температурний та вітро-

вий режим, ступінь зарегулювання річкового басейну 

та ін.), t – місяць року. Важливо відзначити, що в 

даному випадку екологічний ризик визначається з 

метою попередження вододефіциту або погіршення 

якості водних ресурсів, особливо у нижній течії річки, 

що може привести до зменшення показників продук-

тивності досліджуваної екологічної системи. 

Восьмий етап базується на логічному аналізі 

отриманих оцінок із подальшим формулюванням 

висновків про можливість подальшого провадження 

господарської діяльності, яка характеризується пев-

ним набором негативних факторів на навколишнє 

середовище. 

Відтак, на дев’ятому, заключному, етапі експерт-

ним шляхом мають формулюватися умови подальшо-

го функціонування підприємства. 

Результати від використання запропонованого ал-

горитму, на нашу думку, будуть більш об’єктивними, 

оскільки використання показників, які характеризу-

ють екологічну систему комплексно (в даному випад-

ку – часова динаміка енергетики (продуктивності) 

складових харчового ланцюга), або найбільш чутливі 

«рецептори» (стенобіонти) довкілля, дозволить знач-

но зменшити вагомість похибок вимірювання сотень 

параметрів стану довкілля в кінцевому значенні оцін-

ки екологічної безпеки. 

Обговорення результатів дослідження. Вважає-

мо доцільним зазначити, що на сьогоднішній день в 

українському екологічних нормативно-правових до-

кументах відсутній комплексний підхід до оцінки 

збитків внаслідок забруднення водних ресурсів. Так, 

аналізуючи документ [33], а саме пункт 1.5, дізнаємо-

ся, що ця «методика не застосовується у випадках 

оцінки шкоди, заподіяної здоров’ю і майну громадян, 

майну юридичних осіб, а також водним біоресурсам у 

результаті погіршення екологічного стану водних 

об’єктів». А водний об’єкт тлумачиться як «природ-

ний або створений штучно елемент довкілля, в якому 

зосереджуються води (море, річка, озеро, водосхови-

ще, ставок, канал, водоносний горизонт)». 

У той же час в розділі «Загальні положення» за-

значено, що цей документ розроблений відповідно до 

Водного кодексу України та Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища». У 

Водному кодексі у статтях 45, 55, 66 [34] наголошу-

ється на пріоритетності потреб людини у водних ре-

сурсах з-поміж водокористувачів. Тобто задоволе-

ність потреб людей у воді є головною умовою пода-

льшої розбудови системи водозабезпечення. А у стат-

ті 2 записано, що «завданням водного законодавства є 

регулювання правових відносин з метою забезпечення 

збереження, науково обґрунтованого, раціонального 

використання вод для потреб населення і галузей 

економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод 

від забруднення, засмічення та вичерпання, запобі-

гання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, 

поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони 

прав підприємств, установ, організацій і громадян на 

водокористування». 

Доречним буде навести класифікацію природних 

ресурсів [5]. Автори виділяють їх два види: 

• ресурси екосфери, представлені тільки відновлю-

ваними ресурсами речовин, енергії та інформації, що 

знаходяться під контролем живих організмів; 

• ресурси техносфери, в які крім частини ресурсів 

екосфери, захоплених людиною і вирваних з біотич-

ного кругообігу, входять і невідновні ресурси, що 

видобуваються в основному з надр, що знаходяться 

поза контролем екосфери і які ніяким істотам, крім 

людини, не потрібні, частіше шкідливі. 

Тому те, що в більшості випадків за звичкою, на-

зивають природними ресурсами, набагато правильні-

ше називати природною сировиною для виробництва і 

споживання людини. 

У [35] у статті 1 закріплено положення про те, що 

«завданням законодавства про охорону навколишньо-

го природного середовища є регулювання відносин у 

галузі охорони, використання і відтворення природ-

них ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запо-

бігання і ліквідації негативного впливу господарської 

та іншої діяльності на навколишнє природне середо-

вище, збереження природних ресурсів, генетичного 

фонду живої природи, ландшафтів та інших природ-

них комплексів, унікальних територій та природних 

об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщи-

ною». 

То виникає цілком логічне запитання: яким чином 

можна говорити про сталий розвиток, оцінюючи зби-

тки зі споживацької точки зору, враховуючи тільки 

цінність для себе абіотичного ресурсу (води). 

Відтак, можна говорити про відсутність в Україні 

комплексної, тобто заснованої на екосистемному 

підході, методики оцінки стану водних екосистем, що 

сприяє розвитку та дії негативних антропогенних 

факторів на загальний стан довкілля в регіональних та 

загальнодержавних масштабах. Народ України, життя 

і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

якого визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю [36], належним чином не відчуває задекла-

рованих цінностей, особливо з екологічної точки зору. 

Висновки. Нормативний підхід до нормування ан-

тропогенного навантаження на довкілля не відповідає 

вимогам сучасного соціально-економічного розвитку 

людства, зокрема і в Україні. Це добре прослідкову-
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ється через процеси пролонгованого погіршення ста-

ну екологічних систем у якісному та кількісному ви-

мірах. Тому необхідним є пошук і розробка нових 

підходів та методик до оцінки й забезпечення еколо-

гічної безпеки на місцевому та регіональному рівнях. 

Людина є невід’ємною частиною екологічних сис-

тем і найбільшу роль в її розвитку, зокрема в півден-

них регіонах України, відіграють водні екологічні 

системи. Доведено, що останні можна вважати най-

більш репрезентативними показниками інтегрованого 

оцінювання стану екологічних систем. 

Запропоновані теоретичні основи алгоритму оцін-

ки й забезпечення безпеки соціоприродних систем 

ґрунтуються на використанні відомих комплексних 

показників (енергетичної ємності продукції, об’єму 

біомаси) або на функціональних взаємозв’язках сте-

нобіонтів з негативними факторами довкілля (антро-

погенного походження), що дозволяє значно підви-

щити рівень об’єктивності отриманого значення інде-

ксу екологічної безпеки. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ АЛГОРИТМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Проведен анализ современных принципов обеспечения безопасности экологических систем. Определены 

основные недостатки нормативного подхода к нормированию антропогенного влияния и предложен альтер-

нативный, в основу которого положены принципы неоантропоцентризма. Обосновано использование эколо-

гических характеристик живых компонентов экосистем как основной инструмент оценки экобезопасности и 

процесса её планирования. Разработан девятишаговый алгоритм обеспечения экологической безопасности 

социоприродных систем, который основывается на использовании показателей устойчивости производства 

биомассы в энергетических единицах. Энергия, в отличии от экономических или вещественных показателей, 

единственная величина, размерность (либо весомость) которой является неизменной. Определено, что вод-

ные экосистемы являются ключевыми в развитии человека и могут выступать наиболее объективным инте-

гральным показателем состояния взаимоотношений человека и природы в конкретной социоприродной си-

стеме. Анализ некоторых составляющих элементов экологического права Украины, доказывает актуальность 

дальнейшей работы в данном научном направлении. 

Ключевые слова: экологическая безопасность; алгоритм обеспечения; экологическая характеристика; 

пищевая цепь; стенобионты; поток энергии. 
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DETERMINATION OF THERETICAL FOUNDATION FOR THE ALGORITHM  

OF ECOLOGICAL SAFETY PROVIDING IN THE REGION 

 

There was analyzed of modern principles of environmental safety providing. Determined the main weaknesses of 

the regulatory approach to the valuation of anthropogenic impact and proposed an alternative, which is based on the 

neoanthropocentrism principles. Proved the using of the environmental characteristics of live components of the eco-

system as a basic tool to assess environmental safety and process of planning. Developed nine stepwise algorithm en-

suring the environmental safety of ecosystems, based on the use of indicators of the sustainability of biomass produc-

tion in energy units. Energy, as opposed to economic or indicators of real, unique size, dimension (or weight) of 

which is stable through the time. Determined that aquatic ecological systems are crucial for human development and 

can be used as most objective integral indicator of the relationship between human and nature in any socio-natural 
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system. Analysis of some components of the Environmental Law of Ukraine demonstrates the relevance of further 

work in this scientific field. 

Key words: ecological safety; assessment algorithm; ecological characteristic; energy; food chain; stenobiont; 

evrybiont. 
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СИНТЕТИЧНИЙ МЕТОД ТРИБОМОДИФІКАЦІЇ  

ПОВЕРХНІ ЧАВУННИХ ДЕТАЛЕЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ 

ЕЛЕКТРОХІМІКО-МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ  

ТА ГЕОТРИБОМОДИФІКАЦІ 

 

 

Ця стаття є результатом розробки принципово нового методу обробки поверхні 
металу. Розглянуто основні переваги та недоліки методів геотрибомодифікації (ГТМ) 
та електрохіміко-механічної обробки (ЕХМ), визначено особливості структуроутво-
рення поверхні обробленого матеріалу. Розглянуто основні спірні питання в напрямку 
вивчення перебігу процесів модифікації поверхні методами ЕХМ та ГТМ, теоретично 
обгрунтовано методику розробки синтетичного методу, що включає обробку геомо-
дифікатором в середовищі аналогічному до потрібного для легування методами ЕХМ. 
Наведено результат апробації розробленого методу модифікації поверхні металу. 

Ключові слова: модифікація поверхні металу; електрохіміко-механічна обробка; ге-
отрибомодифікація; синтетичний метод. 

 

 

Постановка проблеми. Характерною ознакою су-

часного виробництва конструкційних матеріалів є 

активне застосування методів поверхневої обробки, 

що дозволяє підвищити трибологічні характеристики 

в умовах активних механічних, хімічних та термічних 

навантажень за рахунок модифікації поверхні шляхом 

легування, антифрикційних захисних покриттів та 

інших методів обробки поверхонь. Зниження матеріа-

лоємності з одночасним покращенням характеристик 

деталей вимагає регулярного вдосконалення методів 

інженерії поверхні металів та інших матеріалів, що 

застосовуються в виробництві. Деталі двигунів, внут-

рішні поверхні труб, рухомі елементи конструкцій, 

постійно підлягають механічній деформації та дії 

агресивного середовища експлуатації.  

Деталі двигунів та елементи бурових установок 

піддаються найбільш потужному механічному впливу 

регулярного характеру. Розробка сучасних методів 

обробки готових деталей є фактором, що значним 

чином уповільнює зношування таких деталей за раху-

нок укріплення їх поверхонь та надавання їм протиад-

гезійних та антифрикційних характеристик. Модифі-

кація поверхні є складним процесом обробки деталей, 

що впливає на структуру їх поверхневого шару, утво-

рюючи захисний шар із зчеплених компонентів мате-

ріалу та модифікатора.  

На відміну від характерного для тимчасових анти-

фрикційних покриттів зчеплення з будь якою поверх-

нею крім спеціально модифікованих для запобігання 

зчепленню, модифікатори дуже різняться від матеріа-

лу до матеріалу, так як повинні здійснювати на його 

поверхню легуючий вплив, одночасно інтегруючи 

свої компоненти до складу матеріалу та утворюючи 

захисний шар на його поверхні. 

Досить складно підібрати модифікатор з необхід-

ною сумісністю з матеріалом деталі, ще складніше 

визначити найбільш ефективний процес модифікації 

поверхні. До найбільш поширених методів обробки 

поверхонь відносять легування, гальванічні покриття 

та нарощування металів.  

Розглядаючи останній, варто вказати, що в ході 

експлуатації сільськогосподарської техніки на прак-

тиці було доведено [1] можливість відновлення зно-

шених деталей з можливістю багаторазово, викорис-

товувати ті з них, що вичерпали свій ресурс. 

Руйнування поверхневого шару в процесі експлуа-

тації машин як і ряд дефектів, піддаються регенерації 

та модифікації поверхонь. Це зменшує витрати запас-
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них деталей, та знижує затрати часу, коштів і праці, а 

також сприяє охороні навколишнього середовища у за 

рахунок повторного використання зношених деталей.  

В той же час, ресурс відновлених елементів конс-

трукції завдяки використанню ефективних способів 

відновлення й поліпшеним властивостям зміцнених 

поверхонь може бути вищим, ніж у нових конструк-

ційних елементів [2]. 

В даному випадку розглядається комбінація мето-

дів модифікації поверхні конструкційних матеріалів, 

для складних умов експлуатації.  

Відомо, що в процесі буріння іноді відбувається 

укріплення поверхні металу бура, що продовжує його 

термін експлуатації. Цей метод модифікації з застосу-

ванням серпентитів носить назву геотрибомодифіка-

ція. Метод заснований на високотемпературній дифу-

зії мінералів з поверхнею в процесі абразивної оброб-

ки. Його основним недоліком є нагрівання заготовки в 

плямі контакту. Існує також метод механіко-

гальванічної обробки поверхні металу електрохіміко-

механічний метод. Його основний недолік – викорис-

тання в якості модифікатора лише металів. 

Відповідно, основною проблемою даного дослі-

дження є відсутність синтетичного методу, що вклю-

чав би переваги двох методів вказаних вище, як опти-

мальної комбінації характеристик поверхні металу 

для конкретних умов експлуатації. 

Формулювання цілей статті. Метою даного 

огляду є розробка синтетичного методу обробки по-

верхні металів з елементами геотрибомодифікаці та 

електрохіміко-механічної обробки, що матиме основ-

ні переваги даних методів. 

Постановка завдання. З метою всестороннього 

вивчення процесів, вказаних як прототипи даної роз-

робки було визначено ряд завдань:  

1. Розглянути основні переваги та недоліки методу 

геотрибомодифікації, визначити особливості структу-

роутворення поверхні обробленого матеріалу. 

2. Розглянути основні переваги та недоліки елект-

рохіміко-механічної обробки, визначити особливості 

структуроутворення поверхні обробленого матеріалу.  

3. Розглянути основні спірні питання в напрямку 

вивчення перебігу процесів модифікації поверхні 

вказаними методами, теоретично обгрунтувати мето-

дику даної розробки.  

4. Визначити основні наукові питання даної роз-

робки та перспективи їх рішення, навести результат 

апробації розробленого методу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Геотрибомодифікація. Розглянемо особливості 

структуроутворення поверхні обробленого матеріалу 

при застосуванні методу геотрибомодифікації.  

Геотрибомодифікація (ГТМ) – метод поверхневої 

обробки матеріалу вузлів механізмів для експлуатації 

в умовах високих фрикційних навантажень, що поля-

гає в введенні шаруватих гідросилікатів в зону плями 

контакту.  

Одним з найбільш застосовуваних в ГТМ модифі-

каторів є серпентин – гірська порода, що утворюється 

групою природних мінералів, що добуваються в різ-

ному вигляді. Серпентинні мінерали [9] являють со-

бою масивні агрегати жирні на дотик з шаруватою 

структурою, що э подыбною до графіту. В числі сер-

пентинів можна виділити гідросилікати магнію, що 

відрізняються стрічково-шаруватою структурою. Як 

приклад сингонія моноклінна Mg3[Si2O5](OH)4 [3]. 

Серед геотрибомодифікаторів, окрім мінералів, мож-

на знайти і органічні сполуки, що виступають як 

зв’язуюча речовина, а також (ПАР) поверхнево ак-

тивні речовини. Склад мінеральної суміші геотрибо-

модификаторов, по фракціям має розміри часток 

близько 1–40 мкм. Крім цього більш сучасними вва-

жаються модифікатори з нанорозмірними частками 

мінералів, отримані штучно. 

В ході першого етапу обробки поверхні геотрибо-

модификатори впливають на метал як легкий абразив. 

Модифікатори м’якші за метал, і як наслідок, не 

впливають на геометрію деталей тертя, здійснюючи 

лише поверхневу очистку і шліфування. В ході обро-

бки в зоні контакту відбуваються локальні пере-

грівання в температурному діапазоні біля 1000°С. В 

ході нагрівання до таких температур відбувається 

розкладання серпентину з виділенням води, силікатів 

і двоокису кремнію. В процесі геотрибомодифікації, 

продукти розкладання мінералів комплексно взаємо-

діють з органічними компонентами мастил і 

зв`язуючої добавки, що формують зв´язок з поверхне-

вим шаром металу вузлів, що піддаються тертю, а 

також продуктами тертя. Під дією мікрометалургій-

них (у тому числі каталітичних) процесів формується 

захисне антифрикційне покриття з підвищеними три-

ботехнічними властивостями, яке може виконувати 

роль антифрикційного захисту на поверхнях, тертя. 

Утворення антифрикційного металокерамічного по-

криття супроводжується відновленням мікрогеометрії 

поверхні металу, а також значним зниженням 

коефіцієнта тертя деталі. 

Такий процес є саморегульованим, адже зниження 

коефіцієнта тертя, у свою чергу, призводить до зни-

ження температур в плямі контакту, і, як наслідок, до 

припинення подальшого процесу зростання покриття. 

Отже, процес ГТМ не призводить до неконтрольо-

ваного зростання покриття, природним чином урива-

ючись по досягненню оптимальних параметрів повер-

хонь тертя в зоні контакту. 

Можна виділити такі стадії в процесі геотрибомо-

дифікації: 

1. Поверхнева очистка металу за рахунок природ-

ної абразивної дії мінералів ГТМ. 

2. Розпад мінералів модифікатора і їх взаємодія з 

металом підкладки і присутніми в технологічному 

середовищі органічними речовинами в під впливом 

високих температур в плямі контакту. 

3. Зачищення поверхонь, формування менш 

шорстких металокерамічних покриттів на деталях 

тертя, значне зниження коефіцієнта тертя. 

4. Зниження рівня локального перегрівання в про-

цесі тертя до рівня, недостатнього для подальшого 

розкладання модифікатора/мастила, формування ре-

жиму тертя, що за рахунок антифрикційного шару є 

ефективнішим ніж до обробки. 

В ході геотрибомодифікації здійснюється очищен-

ня поверхонь тертя, формування металокерамічної 

захисної структури на поверхні з підвищеними анти-
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фрикційними та антиадгезійними характеристиками 

поверхні.  

Основні переваги застосування геотрибомодифі-

кації:  

- підвищення ККД вузла / деталі; 

- продовження терміну експлуатації;  

- зростання енергоефективності механічних про-

цесів;  

Дані характеристики формують структуру, пара-

метри якої залежать від зносостійкості покриття і 

обсягу зниження коефіцієнта тертя робочих повер-

хонь, відповідно до стану до обробки. На відміну від 

принципу дії типових присадок до мастил, з якими 

часто порівнюють ГТМ, геотрибомодифікатори реалі-

зують характеристики структури поверхні у межах 

циклу експлуатації, що значно перевищує терміни 

заміни мастила або іншого технологічного середови-

ща. Характеризуючи основні параметри застосування 

геотрибомодифікації в двигунах внутрішнього зго-

ряння, можна визначити, що при обробці поверхні 

металу зростає і вирівнюється компресія в циліндрах 

[4], підвищується потужність і економічність. В ході 

обробки паливної апаратури (ТНВД, форсунки) зни-

жуються проміжки в плунжерных парах, зростає 

об’єм палива, що подається насосом за цикл [5]. При 

застосуванні в редукторах і коробках передач авто-

транспорту, знижуються вібронавантаженість і шуми, 

характерні для їх роботи.  

Процедура геотрибомодифікації значно дешевша 

та простіша, ніж капітальний ремонт вузлів механіз-

му, і може в великій мірі збільшити ресурс, що вироб-

ляється агрегатом до капремонту. Обробку геотрибо-

модифікаторами варто проводити до виникнення 

прямої необхідності в капремонті агрегату, до того, як 

спостерігатиметься надмірне зношування і ушкод-

ження поверхні, що підлягає тертю. Одночасно, осно-

вною причиною малого розповсюдження технології 

геотрибомодифікації виступає ряд чинників, що є 

недоліками ГТМ [3].  

До основних недоліків відносять:  

- Значну вірогідність зміни температурного ре-

жиму працюючого вузла/агрегату, внаслідок зміни 

умов тепловідводу, що виникли через формування 

покриття на поверхнях тертя; 

-  Незначну вивченість можливості виникнення 

абразивних часток металокераміки в процесі експлуа-

тації обробленого вузла/агрегату, а також потраплян-

ня абразивних часток разом з геотрибомодифікатором 

в ході обробки;  

- Природну невизначеність складу геотрибомо-

дифікаторів, обумовлену тим, що мінеральні компо-

ненти ГТМ не мають чітко фіксованого хімічного 

складу, співвідношення компонентів в них може бути 

різним залежно від походження мінералу. Неконтро-

льовані домішки, присутні в мінеральній сировині, 

можуть позначатися на особливостях роботи мо-

дифікатора в цілому; 

Таким чином геотрибомодифікація є одним з най-

більш ефективних методів механічної обробки мета-

левих деталей, що дозволяє не тільки відновити де-

таль, а і надати їй додаткових антифрикційних влас-

тивостей за рахунок сформованого захисного покрит-

тя. Метод є саморегульованим, що безумовно важли-

вий факт, але його мала вивченість не сприяє широ-

кому впровадженню в техніці. Проте ГТМ може стати 

елементом для більш ефективних комплексних методів. 

Електрохіміко-механічна обробка. Розглянемо 

особливості структуроутворення поверхні оброблено-

го матеріалу при застосуванні методу електрохіміко-

механічної обробки. 

Метод електрохіміко-механічної обробки (ЕХМ) 

деталей передбачає формування покриття через тертя 

мідного, латунного або бронзового інструменту (за-

звичай прутка) об поверхню металу, з одночасним 

змащенням місця контакту технологічною рідиною: 

гліцерином, вазелинами, поліетіленгліколем ПЕГ-115. 

В наслідок тертя відбувається перенесення матеріалу 

прутка на металеву (або іншу тверду здатну проводи-

ти струм) поверхню металу.  

Концентрична деталь, що обертається, закріплена, 

щоб підлягати обробці з застосуванням інструменту-

анода, підключена до «мінусу» джерела постійного 

струму, а інструмент-анод – до «плюса». В процесі 

обробки до зони тертя подається іонотвірна рідина 

(ІОР), що містить потрібні для обробки компоненти та 

може бути гальванічним серидовищем. Забезпечуєть-

ся необхідний рівень контакту інструменту та деталі.  

Основними перевагами ЕХМ є:  

- можливість застосування за відсутності специ-

фічного обладнання та елементарність відновлення 

зношеної захисної поверхні повторним нанесенням 

антифрикційного покриття тим же методом;  

- захисні функції покриття, що не поступаються, 

а в плані цілісності деталі і демонструють не менші 

трибологічні характеристики ніж хромовані поверхні;.  

Основними недоліками є: 

- швидке зношування покриття в порівнянні з 

хромованими поверхнями; 

-  складність підбору оптимального матеріалу ін-

струмента-аноду для кожного типу матеріалу, залеж-

но від характеру навантажень; 

- низька точність обробки через значні припуски; 

- нижча якість обробки при неправильному під-

борі параметрів матеріал-струм; 

Електрохіміко-механічна обробка призначена для 

обробки матеріалів структуру поверхонь яких, склад-

но сформувати чисто механічними методами.  

Цей метод обробки базується на явищі анодного 

розчинення в процесі електролізу в електроліті, а 

також механічної дифузії в процесі тертя.  

Особливість даного процесу полягає в тому, що 

інструментом-анодом може бути інструмент-пруток, 

шліфувальний круг, виконаний з абразивного провід-

ника, отриманого методом порошкової металургії, або 

матеріалу на електропровідній, зазвичай бакелітовій з 

графітовим наповнювачем зв’язці.  

Між оброблюваним матеріалом – катодом – та ін-

струментом для обробки – анодом – за рахунок пор в 

абразиві, або нерівностей поверхні спеціально підда-

ного дряпанню металічного інструмента, формується 

незначний міжелектродний зазор. Його важливість 

полягає в тому, що він є каналом, яким подається 

електроліт.  
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Продукти анодного розчинення поверхні інстру-

мента, що не були осаджені на поверхні заготовки 

видаляються в процесі обробки, для чого заготовка 

піддається обертальному руху, а інструмент здійснює 

зворотньо – поступальні рухи. В ході Електрохіміко-

механічної обробки близько 80–75  припуска вида-

ляється під впливом анодного розчинення і лише  

10–15, виноситься через механічну деформацію. 

При пропусканні через суміш модифікатора та 

електроліту постійного електричного струму, здійс-

нюється процес анодного розчинення, характерний 

для електрохімічої обробки. При контакті інструмен-

ту – анода з мікродеформаціями поверхні металу – 

катода, відбувається електроерозійний розпад, харак-

терний для електроіскрової обробки [7]. При пропус-

канні електричного струму, матеріал поверхні загото-

вки нагрівається, в точках контакту з інструментом і 

розм’якшується, що характерно для електроконтакт-

ної обробки. 

Таким чином, метод електрохіміко-механічний ме-

тод обробки металів є комплексним методом, що 

включає ознаки як електрохімічної „пасивної” оброб-

ки так і активної механічної. Через дороговизну елек-

тролітів та складність технічної реалізації самого 

методу, він застосовується переважно для деталей, що 

мають підвищену міцність, або навпаки легко дефор-

муються. 

В той же час, можна вказати на значні перспекти-

ви даного методу в порівнянні з тими, що вимагають 

нагрівання, кислотного травління, або інших агресив-

них впливів. Все ж електричний струм є досить дос-

тупним ресурсом, а обладнати місце для такої оброб-

ки можливо навіть в польових умовах. 

Виклад основного матеріалу. В 2014–18 роках в 

ЧДУ імені Петра Могили проводяться дослідження в 

рамках проекту «Структуроутворення та технології 

інженерії поверхневих високоміцних структур з пере-

мінною зносостійкістю». Для охоплення найбільш 

перспективних напрямків технологічного вдоскона-

лення поверхневих структур було визначено ряд за-

вдань: 

1) Створення основних засад теорії структуроут-

ворення змінної зносостійкості поверхонь тертя.  

Цей етап включає як визначення типових критич-

них поверхонь тертя, які визначають надійність та 

довговічність так і розробку математичної моделі 

зношування в нормальних умовах експлуатації, а 

також визначення залежності зносостійкості матеріа-

лів деталей типових виробів від зовнішніх факторів і 

визначення залежності зносостійких властивостей від 

структури та механічних властивостей матеріалів. 

2) Розробка математичної моделі динаміки трибо-

логічних процесів у циліндричних виробах з цикліч-

ними термічними навантаженнями. 

Цей етап включає розробку та доповнення матема-

тичної моделі динаміки трибологічних процесів у 

циліндричних виробах із циклічними термічними 

навантаженнями, яка б дозволила прогнозувати знос у 

кожній точці поверхні залежно від конструктивних 

співвідношень, індикаторних та інших параметрів 

роботи, а також матеріалів, що застосовуються та 

інших факторів. 

3) Методологія побудови технологічного процесу 

отримання виробів спеціального призначення із зада-

ними змінними зносостійкими характеристиками 

робочої поверхні. 

Цей етап включає розробку методології побудови 

технологічного процесу отримання виробів із задани-

ми змінними зносостійкими характеристиками робо-

чої поверхні, а також оптимізацію хімічного складу 

поверхні для циліндрів спеціального призначення; 

деталізацію технології отримання деталей із поверх-

нею зі змінною зносостійкістю та дослідження конс-

трукторських та технологічних методів підвищення 

надійності та довговічності циліндричних виробів із 

циклічними термічними навантаженнями і проведен-

ня довготривалих стендових і експлуатаційних цилін-

дричних виробів із циклічними термічними наванта-

женнями для підтвердження економічної ефективнос-

ті заходів, що пропонуються. 

4) Розробка нової теорії та нових методів, методик 

та підходів до структуроутворення та інноваційних 

технології інженерії поверхневих високоміцних стру-

ктур зі змінною зносостійкістю. 

Цей етап включає визначення заданих закономір-

ностей формування фізико-механічних властивостей 

поверхонь залежно від параметрів технологічного 

процесу виготовлення деталей, розробку технології 

управління інженерією поверхневих високоміцних 

структур зі змінною зносостійкістю при формуванні 

робочої поверхні із різних матеріалів та створення 

новітньої теорії поверхневих високоміцних структур 

зі змінною зносостійкістю. 

В рамках пунктів 3 та 4 даної тематики нами було 

проведено ряд експериментальних досліджень з пове-

рхневої обробки металів методами наплавлення, на-

пилювання, нарощування, геотрибомодифікації, елек-

трохіміко-механічної обробки та формування захис-

них покриттів. 

Було визначено, що нарощування вимагає модер-

нізації через формування контрольованого процесу 

кристалізації, що наразі в процесі розробки.  

В той же час всі ці методи для свого покращення 

вимагали поглибленого вивчення гальванічних проце-

сів, що виникають при ЕХМ та адаптації даної мето-

дики до інших методів (табл. 1.). 

Таблиця 1 

Зразки для досліджень властивостей 

Зразок Проблеми, що потребують вирішення 

Контрольний зразок Циліндрична чавунна деталь потребує відновлення 

зношеної поверхні тертя 

Нарощена чавунна поверхня Однорідність нарощеного шару для відновлення 

деталей, збереження геометрії при тепловій дефор-

мації 
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Закін. табл. 1 

Наплавлення з спайкою з композитним 

шаром 

Спаювання тиском та спіканням визнано неефектив-

ним, розроблено метод нанесення покриття-

модифікатора для контролю процесу нарощування 

Силікатизація поверхні деталі Потребує комбінування з легуючими елементами та 

підбору оптимального методу нанесення 

Метал після геотрибомодифікації Потребує високо інтенсивної обробки, підбору скла-

ду модифікаторів більш ефективних ніж шаруваті 

гідросилікати 

Метал після електрохіміко-механічної 

обробки 

Варіанти обміднення, хромування, титанового шару 

чи ін. при застосуванні гальванічного ефекту в ході 

взаємодії прутка з деталлю. 

Властивості захисних покриттів після 

комбінованого методу 

Підбір полімерного, полімеркерамічного, металоке-

рамічного чи ін варіантів. 

 

Основними спірними питаннями в процесі даного 

дослідження стали: 

- Вибір оптимального методу обробки між легу-

ванням, антифрикційними покриттями та звичайним 

відновленням геометрії поверхні; 

- Можливість утворення покриттів та поверхне-

вих структур з заданими характеристиками (по кож-

ній індивідуально); 

- Вплив струму на процес модифікації (який з 

ого параметрів на що впливає); 

- Перспективність наших методів обробки для 

інших матеріалів. 

Застосування композитних структур для віднов-

лення та укріплення поверхонь тертя може в широко-

му діапазоні змінювати характеристики високоміцних 

поверхневих структур (ВПС). Застосування комбіно-

ваних порошкових композитів в конструкціях, що 

піддаються підвищеним термічним, хімічним та ме-

ханічним навантаженням дозволяє не тільки продов-

жити їх строк експлуатації, а і піддавати відновленню 

і модифікації вже зношені поверхні протягом багать-

ох циклів використання. Композитні матеріали здатні 

замінити металічні поверхні в місцях безпосереднього 

контакту з джерелом зносу, що дозволить замінювати 

при зношуванні поверхні не всю деталь, а лише її 

з`ємний фрагмент. Проте, найбільш ефективним варі-

антом їх застосування є комбіновані покриття та ма-

теріали для інженерії поверхні деталі при її відливці 

за рахунок контролю процесів кристалізації. 

В ході дослідження було здійснено удосконалення 

методу відновлення та модифікації структури металу 

поверхонь тертя деталей ДВЗ за рахунок впливу фер-

ритизуючих властивостей титанової губки при спі-

канні обробленої поверхні деталі з покриттям ком-

плексу αTi-TiO2-Cu2O, що виражається в формуванні 

більшої кількості центрів кристалізації при рекриста-

лізації металу і подрібненню перлітних зерен. 

Запропоновано спосіб відновлення та модифікації 

поверхні металу, що включає два етапи: 

1) Механічна трибомодифікація поверхні за раху-

нок натирання заготовки контр тілом – порошковою 

титановою губкою в суміші з ПМУ (мідний порошок 

дрібної фракції) у вигляді спресованого пористого 

матеріалу в присутності гліцерину (Рис. 1). 

2) Спікання обробленої деталі в муфельній печі 

при температурі 800 °С, протягом якої відбувається 

рекристалізація поверхневого шару і подрібнення 

перлітних зерен під впливом ферритизуючих власти-

востей покриття. 

 

 
Рис. 1. Установка для нанесення покриття-модифікатора 

 

Покриття Ti-TiO2-Cu2O виконує роль ферритиза-

тора, провокуючи подрібнення перлітних зерен пове-

рхневого шару металу та трибомодифікатора, за раху-

нок чого зберігаються його механічні властивості 

після стирання покриття, відповідно залишається 

можливість повторного відновлення даним методом. 

Підтверджено, що для формування рівномірного 

покриття всі компоненти контр тіла мають мати бли-

зький одне до одного рівень твердості за шкалою 

Мосса, при чому він не повинен перевищувати такий 

для поверхні деталі. 

На основі даного методу було доведено, що утво-

рення композитних покриттів є само регульованим 

процесом, що припиняється на певному етапі за раху-

нок зниження температури тертя деталі та контр тіла. 

Створені покриття виступають одночасно в ролі захи-
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сту, джерела легуючих елементів та перлітизатора або 

ферритизатора. Проте, нерозкритим лишається пи-

тання модифікації поверхні керамічними елементами. 

В ході даного дослідження було апробовано мето-

ди модифікації чавунних деталей за рахунок ефекту 

силікатизації. Підтверджено близькість отриманого 

ефекту до ГТМ при значно скромніших результатах. 

Здійснено підбір наповнювачів та методів нанесення 

для оптимізації даного типу механічної трибомодифі-

кації. 

Наразі найбільш успішним можна вважати метод, 

отриманий шляхом адаптації компонентів геотрибо-

модифікації для електрохіміко-механічного процесу 

обробки (Рис 2). Для цього методом вологого пресу-

вання суміші титанової губки, дисперсних порошків 

червоного бокситного шламу, графіту та доломіту в 

матриці рідкого скла було виготовлено інструмент-

анод. Обробка здійснювалась на установці (Рис. 1) з 

додаванням рідкого скла як модифікатора та гліцерину 

як каталізатора розпаду компонентів модифікатора. 

При обробці деталі даним інструментом було за-

стосовано струм напругою в 12 В частотою 50Гц в 

першому експерименті та 25В частотою 50Гц в дру-

гому. В якості електроліту виступала суміш рідкого 

скла з гліцерином. 

Було доведено, що напруга впливає на інтенсив-

ність процесу модифікації поверхні, а частота на 

якість модифікації (3 експеримент напруга 12В часто-

та 60Гц; 4-й 25В 60 Гц).  

Враховуючи речовини-модифікатори Червоний 

шлам – (мас.%): 40-55 Fe2O3, 14-18 Al2O3, 5-10 CaO, 5-

10 SiO2, 4-6 TiO2, 2-4 Na2O; домішки (г/т): 5 Cu, 10 Be, 

50 B, 4 S, 0,2 Co, 30 Ga, 30 Sc, 20 La, 30 Ce, 20 Mo, 80 

Y,20 Ni [8]; титанова губка – TiO2 85-91%; графіт – С; 

рідке скло – Na2O(SiO2)n, доломіт – CaCO3·MgCO3, ми 

можемо сказати, що процес насицення поверхні міне-

ральними домішками є близьким до геотрибомодифі-

кіції, але відбувається не за рахунок нагрівання, а за 

рахунок тертя та гальванічного ефекту. 

Рідке скло під дією температури утворює нероз-

чинні силікати Na2SiO3, що утворюють плівку на по-

верхні матеріалу (їх міцність за шкалою Мосса=6, що 

відповідає міцності рутилу). Доломіт під дією нагрі-

вання розпадається на оксиди кальцію та магнію і в 

суміші з силікатами, графітом та Fe2O3 з шламу пред-

ставляють собою суміш схожу з магнезитовим поро-

шком, що застосовують в електроплавильних печах. 

Так відбувається насичення поверхні металу мінера-

лами, що здійснюють легуючу дію як і магнезит в 

металургії, а суміш, що не брала участі в насиченні 

поверхні, утворює антифрикційне покриття з міцніс-

тю, що не поступається рутилу та температурою пла-

вління не нижче 1300 °С. Додавання в основу інстру-

менту самого рутилу, обумовлено тим, що лише при 

взаємодії з поверхнею оксидів металів з рідкого скла 

при розкладанні під дією температури утворюються 

нерозчинні силікати з підвищкною міцністю та тугоп-

лавкістю. 

Проблема даної методики полягає в пошуку опти-

мального набору модифікаторів, та підбору частоти 

для струму (вирішено залишити напругу в діапазоні 

12-30В), а також вибору між постійним та перемінним 

струмом в даному процесі. Для оптимізації даної тех-

нології проводяться дослідження, в ході яких буде 

підтверджено, або виключено ряд припущень, зроб-

лених на етапі теоретичної розробки даного процесу. 

Властивості покриттів
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Рис. 2. Порівняння властивостей покриттів 

 

Оцінюючи ефективність даного модифікатора в 

якості покриття, варто зазначити, що кераміка є од-

ним з нйефективніших адаптивних матеріалів, що 

можуть використовуватись майже в будь, яких при-

родних уовах. Цікавий факт: згідно СНІП від 23-02-

2003, матеріали для зовнішньої обробки повинні во-

лодіти теплопровідністю не менше 3,078 Вт / (м * К). 

Виходить, що наше керамічне покриття майже в 4,5 рази 

перевершує дану норму, а тому цілком здатне бути як 

антифрикційним так і антикорозійним захистом. 
Характер експлуатації деталей сильно впливає на 

вимоги до їх основних характеристик. Швидкість 

зносу деталей прямо залежить як від навантажень, 

яким вони піддаються при експлуатації, так і від ма-

теріалів, що застосовувались при їх створенні При 

обробці синтетичним методом вузлів та деталей ме-

ханізмів, що розраховані на експлуатацію в умовах 

підвищених навантажень необхідно надати їм додат-

ковий запас міцності у випадку якщо це дозволить 

підвищити зносостійкість по відношенню руйнування 

деталей, адже списання деталі в цілому вигляді за 

виходом строку експлуатації є більш бажаним явищем 

ніж аварійна ситуація викликана її руйнуванням. 
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Висновки. Виходячи з викладеного вище, можна 

зробити ряд висновків: 

В аспекті застосування захисних покриттів найча-

стіше згадується гальванічне та дифузійне (теплове) 

хромування, що є різновидом антикорозійних покрит-

тів, а також різні методи напилення і нарощування 

шару металу як варіант в тому числі і методик віднов-

лення. 

Захисні покриття для металічних деталей, що пра-

цюють в складних умовах можна поділити на металі-

чні, метало-керамічні, керамічні та полімерні. До 

останніх також відносять тимчасові антифрикційні 

покриття. 

Було визначено кілька основних методів обробки 

поверхні деталей, що представляють найбільший 

інтерес це – механічний, нарощування шару металу, 

електрохіміко-механічна обробка, геотрибомодифіка-

ція та по синтетичний метод на основі ГТМ та ЕХМ. 

Розглянуто компоненти, що застосовуються в ко-

жній з технологій, визначено переваги та недоліки 

методів відносно застосовуваних матеріалів та устат-

кування. 

Основними проблемами зазначено підбір оптима-

льних для умов експлуатації оброблюваної поверхні 

типу покриття та методу його нанесення. 

Перспективними з точки зору теоретичної науки є 

можливості по підбору складних композитних матері-

алів з різними властивостями та теоретичне обґрунту-

вання методів комбінування наповнювачів для кера-

мічних та полімерних композитних структур, що 

утворюються в процесі обробки поверхні. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТРИБОМОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ЧУГУННЫХ  

ДЕТАЛЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ГЕОТРИМОДИФИКАЦИИ 

 

Данная статья является результатом разработки принципиально нового метода обработки поверхности 

металла. Рассмотрены основные преимущества и недостатки методов геотрибомодификации (ГТМ) и элек-

трохимико-механической обработки (ЭХМ), определены особенности структурообразования поверхности 

обработанного материала. Рассмотрены основные спорные вопросы в направлении изучения протекания про-

цессов модификации поверхности методами ЭХМ и ГТМ, теоретически обоснована методика разработки 

синтетического метода, включая обработку Геомодификаторы в среде аналогичном необходимого для леги-

рования методами ЭХМ. Приведены результат апробации разработанного метода модификации поверхности 

металла. 

Ключевые слова: модификация поверхности металла; электрохимико-механическая обработка; геотри-

бомодификация; синтетический метод. 
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SYNTHETIC METHODS OF TRIBOMODIFICATION OF THE SURFACE OF CAST IRON  

PARTS WITH ELEMENTS OF ELECTROCHEMICAL MACHINING AND GEOTRIMODIFICATION 

 

This article is the result of development fundamentally of new method of treatment of surface of metal. Principal 

reasons of erosion of metallic surfaces are set in the conditions of action of the aggressive chemical, mechanical and 

temperature loading. A few basic methods of causing, that present most interest it, are certain – mechanical, galvanic, 

electric chemical-mechanical treatment, geotribomodification and for the component causing by the shot of cannon. 
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Basic advantages and lacks of methods of geotribomodification and electric chemical-mechanical treatment are con-

sidered, the features of gelation of surface of a treat material are certain. The basic vexed questions are considered in 

direction of study of motion of processes of modification of surface by the indicated methods, methodology of this 

development is reasonable in theory. A result over of approbation of the worked out method of modification of sur-

face of metal is brought. 

Key words: modification of surface of metal; electric chemical-mechanical treatment; geotribomodification; syn-

thetic method. 
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МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДНОВИХ  

СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

 

 

Проведено аналіз властивостей вимірювального обладнання, яке може застосову-
ватися у сучасних системах очищення суднових стічних вод. Вказано найважливіші па-
раметри вимірювальних засобів, що повинні використовуватися для найбільш повного 
контролю процесу очищення, та методи їх повірки. Показано, що метод рефлектоме-
трії може застосовуватися не тільки для оцінки якості суднових стічних вод (визна-
чення концентрації карбаміду), а і в складі системи автоматичного керування. Це, в 
свою чергу, дозволить вибирати оптимальний, режим роботи в залежності від конк-
ретних умов. Пропонується один з можливих алгоритмів роботи автоматичної рефле-
ктометричної системи,що дозволяє оцінити концентрацію забруднювача з викорис-
танням коефіцієнту відображення від границі розподілу середовищ (повітря-рідина). Та-
кож, враховуючи дослідження, проведені в царині електрохімічного очищення, запропо-
новано гази, що виділяються при роботі електрохімічного реактора, використовувати 
для більш ефективного окиснення вихлопів з дизельних установок суден. 

Ключові слова: метрологія; стічні води; контроль; рефлектометрія. 
 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Ефективне очищення стічних вод (СВ) на судах не-

можливе без жорсткого контролю за процесом очи-

щення, а це, в свою чергу, забезпечується засобами 

вимірювальної техніки, та системами автоматичного 

керування.  

Очевидно, що контролю підлягають не тільки па-

раметри забрудненості стічних вод (такі, наприклад, 

як концентрація карбаміду, pH, загальний солевміст), 

а і параметри тих засобів, за допомогою яких зменшу-

ється концентрація шкідливих речовин. Такими пара-

метрами можуть бути: сила струму та напруга, у ви-

падку застосування електрохімічного методу очищен-

ня, швидкість надходження оксисену,у випадку засто-

сування біологічного методу очищення. Також конт-

ролю повинні підлягати рівень СВ у стічному баку, 

швидкість його наповнення, температура 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам еле-

ктрохімічного очищення СВ присвячені багато статей 

співробітників кафедри екології НУК ім. адмірала 

Макарова, зокрема канд. техн. наук Трохименко А. Г.; 

питанням забезпечення електротехнічних вимірювань 

присвячена діяльність Глушка В. П., що є головою 

відділу Електричних, магнітних, радіотехнічних вимі-

рювань та іонізуючих випромінювань, та Є. Ю. Бон-

дара у ДП «Миколаївстандартметрологія» 

Формулювання цілей статті (постановка зав-

дання). Основним завданням є показати основні ха-

рактеристики метрологічного обладнання, яке вико-

ристовується у системах очищення СВ, та його осно-

вні властивості. Слід зазначити, що за останні роки 

вводяться більш жорстоких вимог до СВ, які скида-

ються в акваторію портів, відповідно більш жорстки-

ми стають і вимоги до контрольно- вимірювальної 

апаратури, адже стає необхідністю не тільки контро-

лювати вміст шкідливих речовин, а і забезпечувати 

оптимальні (з енергетичної або часової точки зору) 

режими роботи очисного обладнення 

Виклад основного матеріалу дослідження. В [2; 

3] показана ефективність і практичність електрохімі-

чного очищення, тож будемо розглядати систему 

очищення СВ у якій встановлено електрохімічний 

реактор, який не тільки використовується для вида-

лення шкідливих речовин, а і є джерелом аміаку, що 

може використовуватися для до окиснення вихлопних 

газів дизелів. 

Вольтметри, амперметри. 

Найпершими приладами контролю будуть вольт-

метри та амперметри, які використовуються для конт-

ролю напруги та загального струму живлення устано-

вки. Також контролюються напруга і струм, що про-

тікає через реактор. Якщо використовуються кілька 

реакторів, то бажано, щоб контролювався струм,що 

протікає через кожен реактор і сумарний струм, що 

протікає через усі реактори. Це дозволить оперативно, 

відстежувати роботу системи, а за наявності світлової 

або звукової індикації про перевищення допустимої 

сили струму, оперативно визначити місце несправно-

сті та почати її усунення. 

Вольтметри та амперметри для даних цілей мо-

жуть застосовуватися магнітоелектричної системи, 

класу точності 1.5. Такі вимірювальні прилади, врахо-
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вуючи факт роботи у суднових умовах повинні про-

ходити регулярний огляд, а також перевірку та повір-

ку за еталонними приладами згідно ДСТУ ГОСТ 

8.497:2009, що мають відповідні якісні характеристи-

ки. Повірка проводиться один раз на рік. Після повір-

ки виписується відповідне свідоцтво, а на приладі 

ставиться тавро.  

pH-метри. 

Вимірювання pH є допоміжним вимірюванням за 

допомогою якого можна приблизно оцінити забруд-

нення та спостерігати динаміку процесу, адже зміна 

pH напряму пов`язана зі зміною концентрації [2].  

Чутливим елементом pH-метра є скляний елект-

род, що знаходиться у досліджуваній рідині і в залеж-

ності від зміни кислотності змінюється потенціал, що 

реєструється вимірювальним приладом. Зміна pH на 

одну одиницю відповідає зміні потенціалу на 0.0075 В.  

Калібруванню підлягають не тільки pH- метри, що 

знаходяться в користуванні, а і нові. Це пов`язано з 

тим, що практично всі нові pH-метри дають похибку 

на 0.2–0.6 одиниць, що відбувається через пересихан-

ня скляного електроду. Також треба зазначити, що 

при «сухому» зберіганні похибка на 0.1 одиницю 

з’являється вже через місяць, а за пів року вона дося-

гає порядку 0.3. 

Для калібрування pH-метрів використовують т. н. 

фіксанали буферних розчинів. Фіксанал для калібру-

вання pH-метра – це запаяна ампула, що містить ре-

човину з відомим pH. Крім того буферні розчини 

мають властивість утримувати pH при додаванні не-

великої кількості кислот або лугів. 

Треба зауважити, що для калібрування не застосо-

вується дистильована або деіонізована вода, яка,в 

теорії, повинна мати pH=7. Дистилят дуже швидко 

поглинає СО2 із навколишнього середовища і його pH 

стає близько 6. Також треба врахувати, що на значен-

ня pH впливає температура, отже калібрування слід 

проводити за температури, яка вказана на ємності з 

фіксаналом. 

За калібруванням pH-метри можна розділити на 

дві категорії: 

1. pH-метри з одноточковим калібруванням 

2. pH-метри з двоточковим калібруванням 

Одноточкові pH-метри, зазвичай, калібруються фі-

ксаналом зі значенням pH рівним 6,86. Калібрування 

проводиться шляхом обертання гвинта настроювання 

за і проти годинникової стрілки до тих пір, поки пока-

зи приладу не співпадуть зі значенням рН фіксанала. 

Обертання гвинта «пересуває» вісь рН приладу пара-

ралельно вісі «реального значення рН» (Рисунок 1). В 

цьому випадку, задача калібрування рН – домогтися 

співпадіння цих ліній. рН-метри з одноточковим калі-

бруванням дозволяють тільки «пересунути» вісь зна-

чень, але без зміни її нахилу. Нахил в таких приладах 

жорстко заданий схемою. Тому, рН- метри з одноточ-

ковим калібруванням мають меншу точність, ніж з 

двоточковим. І зазвичай їх покази обмежують деся-

тими долями рН. 

 
Рис. 1. Калібрування рН-метра за однією точкою 

 

В рН-метрах з двома точками калібрування існу-

ють два підстроювальних гвинти. Перший гвинт ви-

конує ту ж функцію, як і в рН- метрах з однією точ-

кою калібрування. Цей гвинт, зазвичай, маркується 

цифрою «7». Другий гвинт регулює нахил лінії відпо-

відності реального рН, значенням, що відображаються 

на приладі. Другий гвинт, зазвичай, маркується 

«4/10». При роботі з нахилом вісі відповідності, вико-

ристовують фіксанали зі значенням 4.01 або 9.18. 

Спочатку прилад калібрується як одноточковий, а 

потім, корегується нахил у фіксаналі 4.01 або у фікса-

налі 9.18. 
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Рис. 2. Калібрування рН-метра за двома точками 

 

Газоаналізатори. 

З урахуванням того, що гази, які виділяються при 

роботі електрохімічних реакторів можливо накопичу-

вати та використовувати для доокиснення вихлопів 

дизелів [4], то виникає необхідність в контролі конце-

нтрації аміаку, як мінімум в двох точках – в ємності 

накопичення, та безпосередньо там, де відбувається 

окиснення вихлопів. 

За своїм принципом дії газоаналізатори можна ро-

зділити на три основні категорії [5]:  

1. Прилади, що використовують фізичний метод 

аналізу. За допомогою таких газоаналізаторів, що 

називаються об`ємно- манометричними або хімічни-

ми визначають зміни об`єму або тиску газової суміші 

в результаті хімічних реакцій окремих компонентів 

2. Прилади, що використовують методи аналізу, 

що включає додаткові фізико- хімічні процеси (теп-

лохімічні, електрохімічні, фотоіонізаційні, фотоколо-

риметричні, хроматографічні та ін.) Термохімічні 

базуються на вимірюванні теплового ефекту реакції 

каталітичного окиснення (горіння) газу, дозволяють 

головним чином для визначення концентрацій горю-

чих газів (наприклад небезпечних концентрацій окси-

ду вуглецю в повітрі) Електрохімічні дозволяють визна-

чити концентрацію газу в суміші за значенням електри-

чної провідності розчину, що поглинув цей газ.  

3. Прилади, що базуються на чисто фізичних ме-

тодах аналізу (термокондуктометричні, денсиметрич-

ні, магнітні, оптичні та ін.) Темокондуктометричні 

базуються на зміні теплопровідності газів, дозволяють 

аналізувати двокомпонентні суміші( або багатоком-

понентні за умови зміни концентрації одного компо-

нента. 

Якість і надійність промислових газоаналізаторів 

[6] значною мірою залежать від способу відбору про-

би виконання вимог до характеристик газу, що потра-

пляє до газоаналізатора. Ці вимоги відносяться до 

температури, тиску, витрати та вологості газу, наяв-

ності в ньому агресивних, механічних та інших домі-

шок. Для підготовки проби газу та її транспортування 

через газоаналізатор застосовуються допоміжні при-

лади, які поділяються на газовідбірні, редуцюючі, 

охолоджуючі, очисні, просмоктувальні і т. ін. Набір 

цих приладів залежить від типу газоаналізатора. Для 

осушування газу використовують фільтри, що запов-

нені гранулами хлориду кальцію, або силікагеля. Ви-

далення компонентів, що не підлягають визначенню 

проводиться хімічними фільтрами. 

Для газоаналізаторів, що працюють в системі ав-

томатичного регулювання, важливою характеристи-

кою є запізнювання даних. Для того, щоб у газоаналі-

затора покази нової концентрації встановилися у гра-

ницях допустимої похибки, необхідна у середньому 

дво- п’ятикратна зміна внутрішнього об`єму в устано-

вці від точки відбору тиску і до приймача.У зв’язку з 

цим, останні разом з допоміжними пристроями роз-

міщують поблизу технологічних об`єктів. Щоб змен-

шити запізнювання показів, підвищують швидкості 

газу в лініях за рахунок бай пасування приймача газо-

аналізатора. Скорочення довжини газових ліній і зме-

ншеня запізнювання може бути отримано за рахунок 

відбору газу з петель, що шунтують ділянки відбору 

газу. 

Повірка та калібрування показів газоаналізаторів 

проводиться за допомогою зразкових газових сумі-

шей, що містяться в балонах, що додаються до газоа-

налізаторів підприємством-виробником. 

Рефлектометри. 
Найважливішим показником, за яким оцінюються 

СВ, є вміст шкідливих речовин, зокрема карбаміду, 

що є основним забрудником. Існує велика кількість 

способів проведення аналізу, але всі вони мають кіль-

ка суттєвих спільних недоліків, основними з яких є- 

висока вартість хімічних реактивів, затрати певної 

кількості часу, необхідність у дотриманні жорстких 

температурних умов при виконанні аналізу, задля 

мінімізації похибки.  

Враховуючи всі вищенаведені недоліки, а також 

жорсткі вимоги, які застосовуються до систем, що 

працюють в суднових умовах, автором пропонується 

для оцінки концентрації карбаміду застосовувати 

метод рефлектометрії, що знайшов широке застосу-

вання у техніці, наприклад, для виявлення пошко-

джень у кабельних лініях [7]. За допомогою експери-

ментів, що проводилися з використанням системи 

«САДКО-ОЙЛ»[2] була підтверджена гіпотеза, щодо 

залежності параметрів рефлекторами (коефіцієнт 

відображення від границі розподілу середовищ, кое-

фіцієнт скорочення) від концентрації основного за-

бруднювача-карбаміду. Були отримані залежності 

діелектричної проникності від температури та конце-

нтрації. Все це доводить, що метод рефлектометрії є 

перспективним для оцінки ступеню забрудненості 

суднових СВ. Крім того, можна отримувати інформа-

цію і про наповнення збірної ємності для СВ, адже 

очевидно, що відстань між зондуючим та відбитим від 
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границі розподілу середовищ імпульсом, прямо зале-

жить від рівня рідини. 

При використанні рефлектометричного методу не-

обхідно звернути увагу на певну складність- 

Діелектрична проникність СВ залежить не тільки 

від концентрації карбаміду, а і від температури. 

Для подолання вищенаведеної проблеми можна 

запропонувати наступне: 

Для врахування температурного показника дове-

деться ввести додатковий температурний датчик, а у 

алгоритм роботи системи додати і оцінку температу-

ри. Аналітична залежність діелектричної провідності 

від концентрації та температури (для двох значень 

температури 18 та 25 °С) була отримана автором в [2]. 

Наступним кроком – отримується залежність коефіці-

єнту відображення ряду концентрацій для ряду тем-

ператур, який буде досить вузьким і залежатиме від 

умов у яких знаходиться судно. Цей етап можна здій-

снити при первинному калібруванні автоматичної 

рефлектометричної системи (АРС). І для збільшення 

можливостей системи, можливо провести калібруван-

ня за рівнем, що дозволить визначаючи затримку між 

зондуючим імпульсом та імпульсом відображення від 

границі розподілу, здійснювати контроль рівня СВ. 

Після всіх наведених операцій, для оцінки концентра-

ції забруднювача, з використанням АРС, можна за-

пропонувати наступний алгоритм (з використанням 

коефіцієнту відображення) 

1) Оцінка температури СВ, оцінка рівня СВ,  

2) Вибір залежності концентрації від коефіцієнту 

відображення з урахуванням температури; 

3) Зондування середовища електромагнітним ім-

пульсом пікосекундної тривалості з гострим фронтом; 

4) Визначення амплітуди відображеного сигналу; 

5)  Визначення коефіцієнту відображення: 

Кв= 𝑈 в/𝑈 п   (1) 
де Uв – амплітуда відображеного сигналу від границі 

розподілу середовищ; Uп – амплітуда сигналу, що 

приходить на границю розподілу середовищ; 

6) Оцінка концентрації; 

7) Вибір оптимального режиму для даних умов 

(плавання судна, стоянка судна, необхідність швидко 

очистити наявні СВ та ін.) 

Крім того, в систему автоматичного керування 

можна внести алгоритм, який відповідатиме за роботу 

окремої частини системи, що забезпечить накопичен-

ня, зберігання, та використання для до окиснення 

вихлопів дизелів, аміаку, що виділяється при роботі 

електрохімічного реактора. Для даних цілей необхід-

но ввести кілька газоаналізаторів один буде контро-

лювати концентрацію аміаку в ємності накопичення, 

другий(універсальний) в місці, що знаходиться перед 

системою до окиснення, третій (універсальний) в 

місці виходу дизельних газів, що були доокиснені. 

Враховуючи різницю показів газоаналізаторів та ди-

наміку їх зміни, можна буде робити висновки про хід 

процесу. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що найкращих 

показників з очищення СВ і вихлопних газів дизелів, 

можна домогтися у випадку керування цими процеса-

ми використовуючи єдину систему автоматичного 

керування. 

Висновок. Не дивлячись на те, що процес первин-

ного калібрування системи є доволі трудомістким ( 

отримання коефіцієнту відображення для ряду конце-

нтрацій і для різних температур, калібрування за рів-

нем) вигода рефлектометричного методу оцінки кон-

центрації очевидна: 

1) Можливість автоматичного керування процесом 

очищення (керування силою струму або напругою у 

електрохімічному реакторі) Керуючим впливом може 

бути амплітуда коефіцієнту відображення;. 

2) Можливість вибору оптимального режиму очи-

щення; 

3) Можливість створення бази даних, що буде збе-

рігатися в пам`яті комп`ютера і яка може бути вико-

ристана у АРС на інших суднах; 

4) Наявність датчика, що контролює pH, дозволить 

більш оперативно відстежувати динаміку процесу  

5) Можливість контролювати рівень СВ.  

6) Отримання значень температури  
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДОВЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Проведён анализ свойств измерительного оборудования, которое может быть использовано в современ-

ных системах очистки сточных вод. Указаны важнейшие параметры измерительных средств, которые долж-

ны быть использованы для наиболее полного контроля процесса очистки и методы их поверки. Показано, что 
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метод рефлектометри может применяться нетолькодля оценки качества судових сточных вод ( определение 

концентрации карбамида), а и в составе системы автоматического управления. Это, в свою очередь позволит 

выбирать оптимальный режим работы в зависимости от конкретних русловий. Предложен один один из воз-

можных алгоритмов работы автоматической рефлектометрической системы, которая позволит оценить кон-

центрацию загрязнителя с использованием такого параметра, как коэфициент отражения от границы раздела 

сред (жидкость- воздух). Также, на основании анализа ислледований, проведеннях в области электрохимиче-

ской очистки, предлагается газы, которые выделяются при работе электрохимического реактора использовать 

для эффективного окисления выхлопов дизельних установок на судах. 

Ключевые слова: метрология; сточные воды; контроль; рефлектометрия. 
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METROLOGICAL SUPPORT OF SHIP WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS 

 

The analysis of properties of measuring equipment that can be used in modern wastewater treatment systems is 

carried out. The most important parameters of the measuring means are indicated, which should be used for the most 

complete control of the cleaning process and methods for their verification. It is shown that the OTDR method can be 

used not only to assess the quality of ship wastewater (determination of carbamide concentration), but also as part of 

an automatic control system. This, in turn, will allow you to choose the optimal mode of operation, depending on the 

specific nature of the river. One of the possible algorithms for the operation of an automatic reflectometric system is 

proposed, which will allow estimating the concentration of a pollutant using a parameter such as the reflection coeffi-

cient from the media interface (liquid-air). Also, based on the analysis of the experiments carried out in the field of 

electrochemical purification, gases are proposed that are released during the operation of the electrochemical reactor 

to be used for the effective oxidation of diesel exhausts on ships 

Key words: мetrology; sewage; monitoring; reflectometry. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ РЕАКТОР ЗІ ШВИДКОЗМІННОЮ 

ЕЛЕКТРОДНОЮ СИСТЕМОЮ 

 
 

В статті пропонується конструкція реактора для очищення суднових стічних вод з 
електродною системою, що може бути швидко замінена. Це дозволить підвищити 
ефективність роботи системи. Також пропонується використовувати гази, що виді-
ляються під час роботи реактора у системі доокиснення вихлопів дизельних установок 
суден. Це дозволить більш широко впроваджувати електрохімічний метод очищення, 
що є більш ефективним та дієвим ніж інші, за своїми енерго- та економічними показни-
ками. Також метод з використанням електрики дозволяє ввести у процес очищення си-
стему автоматичного керування і регулювати параметри системи (силу струму) у 
режимі реального часу. 

Ключові слова: електрохімічний реактор; стічні води; системи очищення. 
 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді.  
Конвенція МАРПОЛ 73/78 [1] висуває суворі ви-

моги щодо концентрації шкідливих речовин,що ски-

даються в акваторію портів. Серед багатьох систем 

очищення стічних вод (СВ), метод електрохімічного 

очищення знаходить все більш широке застосування, 

адже серед існуючих він вирізняється практичністю 

та економічністю. 

Якість очищення за такими показниками як кон-

центрація амонійних сполук та карбаміду[2; 3] дозво-

ляє зробити висновок про можливість використання 

цього методу для очищення СВ у суднових умовах. 

Витрати на електричний струм виявляються також 

меншими ніж витрати на необхідні матеріали, при 

використанні інших засобів очищення (не використо-

вуються, наприклад,хімічні реактиви, не потрібні 

особливі умови).  

Також треба зауважити, що при роботі електрохі-

мічного реактора виділяється аміак, який за даними 

[4] можливо використовувати для доокиснення про-

дуктів вихлопу дизельних установок суден, що під-

вищує ефективність даного методу і дає можливість 

боротися і з шкідливими речовинами, що у великій 

кількості викидаються в атмосферу [4]  

Але серед очевидних переваг є, також, і значний 

недолік – руйнування електродів внаслідок роботи, 

що поволі знижує ККД роботи системи, що призво-

дить до збільшення часу очищення СВ від шкідливих 

речовин. Тому необхідним є розробка такої конструк-

ції реактора, яка дозволить порівняно швидко зміню-

вати електродну систему і буде мати газовідвід для 

відведення NH4для його подальшого використання  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам еле-

ктрохімічного очищення СВ присвячені багато статей 

співробітників кафедри екології НУК ім. адмірала 

Макарова, зокрема канд. техн. наук Трохименко А. Г.  

Формулювання цілей статті (постановка зав-

дання). Метою є розробка конструкції електрохіміч-

ного реактора що дозволить швидко змінювати елект-

родну систему та відводити аміак, що утворюється в 

процесі електролізу для його використання в системі 

окиснення вихлопу дизелів  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 

вирішення задачі, щодо швидкої зміни електродної 

системи та відведення аміаку пропонується конструк-

ція реактора, що зображена на рисунку 1.  

В пропонованому реакторі забруднена вода надхо-

дить Через патрубок 1 та через профільоване дно 2 

наповнюючи об`єм реактора. Дно пропонується виго-

товляти профільованим для більш рівномірного напо-

внення та запобігання утворенню турбулентності. 

Відвід очищеної води проходить через патрубок 4. 

Електродна система (рисунок 2) змонтована на криш-

ці реактора, яка може бути виготовлена із непровідно-

го матеріалу (наприклад, фторопласту). В якості ано-

дного електроду 1 пропонується використовувати 

графіт, а в якості катодного 2 металеву сітку. Матері-

али електродів та кришки вибрані з міркувань деше-

визни та доступності. Також на кришці міститься 

патрубок для відведення аміаку. 

Подібних кришок можна зробити декілька. Після 

руйнування електродів. Знімаються проводи живлен-

ня та шланг газовідведення і на місце старої кришки 

встановлюється нова з «цілими» електродами. Знову 

під`єднуються проводи живлення та шланг газовідве-

дення. Реактор знову готовий до роботи. Вся проце-

дура заміни може займати не більше 5–7 хвилин.  

Також у наведеній конструкції реактора, пропону-

ється зробити змінну мембрану, яка буде входити у 
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направляючі пази, що можуть міститися на внутріш-

ній поверхні. Для зручності в якості водо- та газовід-

водів можна застосовувати гнучкі шланги, адже вони 

є легшими, зручнішими та дешевшими в ніж металеві 

труби і також можуть бути порівняно швидко замінені.  

В подальшому для зручності заміни можливо ви-

користовувати не різьбові, а байонетні з`єднання, що 

в свою чергу може пришвидшити процедуру зміни. 

 
Рис. 1. Електрохімічний реактор 1 – Ввідний патрубок;2 – Профільоване дно з отворами; 

3 – мембрана; 4 – Вивідний патрубок 

 
Рис. 2. Електродна система 1 – Анодний електрод (Графіт); 2 – Катодний електрод (металева сітка);  

3 – Газовідвідний патрубок; 4 – Катодний контакт; 5 – Анодний контакт 

 

Висновок. Розглянута конструкція електрохіміч-

ного реактора зі швидкозмінною електродною систе-

мою. З врахуванням переваг, можливо використання 

його на судах не тільки для очищення СВ, а і як час-

тину системи для очищення води і вихлопів дизель-

них установок. Подальший розвиток даної конструк-

ції буде полягати в доборі матеріалів та конструкції 

електродів (запропонована одна з багатьох можли-

вих), конструкції з`єднань, та підбору оптимального (з 

енергетичної точки зору) режиму очищення.  
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР С БЫСТРОСМЕННОЙ ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМОЙ 

 

В статье предлагается конструкция реактора для очистки судовых сточных вод с электродной системой, 

которая может быть быстро заменена. Это позволит повысить эффективность роботы системы в общем. Так-

же предлагается использовать газы, которые образуются во время работы реактора в системе доокисления 

выхлопов дизельных установок судов. Это позволит более эффективно внедрять электрохимический метод 

очистки, который является более эффективным чем другие, по своим энерго- и экономическим параметрам. 

Также метод с использованием электричества позволит ввести в процесс очистки систему автоматического 

управления и регулировать параметры системы (силу тока) в режиме реального времени. 

Ключевые слова: электрохимический реактор; сточные воды; системы очистки. 
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ELECTROCHEMICAL REACTOR WITH A QUICK-CHANGE ELECTRODE SYSTEM 

 

The article proposes the design of a reactor for cleaning of ship waste water with an electrode system that can be 

quickly replaced. This will improve the effectiveness of the system in General. It is also proposed to use gases which 

are formed during reactor operation in system douceline of emissions of diesel installations of courts. This will allow 

better deployment of the electrochemical cleaning method that is more effective than others, according to their energy 

and economic parameters. Also a method using electricity will allow you to enter in the cleaning process automatic 

control system and adjust system parameters (current) in real time. 

Key words: еlectrochemical reactor; waste water; cleaning systems. 
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СПЕКТРОМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВМІСТОМ  

РАДІОНУКЛІДІВ 
137

Cs І 
90

Sr У МОРЕПРОДУКТАХ  

ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ І ХАРЧОВІЙ  

ПРОДУКЦІЇ: МЕТРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ  

ВИПРОБУВАНЬ НЕКОНЦЕНТРОВАНИХ ЗРАЗКІВ 

 

 

Розглянуто задачу випробування продукції рибного промислу, сільського господарс-
тва та харчової промисловості на наявність радіонуклідів (РН) 

137
Cs і 

90
Sr. Проаналізо-

вано складові процедури випробувань: вимірювання активності РН у продукції та оцінку 
її придатності. 

В роботі розглядається випадок контролю, коли наявна активність РН у продукції 
менша за мінімально вимірювану питому активність (МВПА) спектрометра, відповідно 
до РН 

137
Cs і 

90
Sr, МВПАС та МВПАS. Надано загальну оцінку обмеженням на спектро-

метричні вимірювання вмісту РН 
137

Cs і 
90

Sr у неконцентрованих зразках продукції. 
Визначено алгоритм розрахунку максимальних значень МВПАS РН 

90
Sr та часу її ви-

мірювання у неконцентрованих лічильних зразках. Параметром в ньому є дані про мет-
рологічні характеристики спектрометра. Наведено результати розрахунку МВПАС та 
МВПАS для випадку спектрометрів СЕГ– 01–ХХ та СЕБ– 01−150. При цьому, в критерії 
контролю за безпечністю вмісту РН використано значення коефіцієнту корекції  
Z(Pк,P) = 1,21. 

Досліджено МВПАС та МВПАS у двох варіантах вимірювання: у випадку використання 
одного бета-, або бета- та гама-спектрометрів. Показано, що при контролі вмісту 
137

Cs і 
90

Sr бета-спектрометром час вимірювання активності для деяких видів продукції 
може становити до 5 годин. Оцінено переваги сумісного застосування при контролі 
гама- і бета-спектрометрів.  

Ключові слова: критерій безпечності РН 
137

 Cs і 
90

Sr; морепродукти; продукція сіль-
ського господарства та харчової промисловості; спектрометрія РН 

137
 Cs і 

90
Sr. 

 

 

Актуальність. Радіонукліди (РН) техногенного 

походження, 
137

Cs та 
90

Sr, в оточуючому середовищі 

збільшують радіаційне навантаження на екосистеми. 

Наявність у середовищі інших техногенних факторів 

підсилює дію опромінення від РН на організм людини 

[1]. Сприяють цьому і процеси міграції та накопичен-

ня РН в грунті і сільськогосподарській сировині, а 

також біологічних об’єктах, які є складовими ланцю-

жка харчового раціону тварин та людини [2], зокрема 

і в морепродуктах [3]. Забезпечення безпеки життєді-

яльності в цих умовах визначає необхідність змен-

шення, як зовнішнього опромінення РН організму 

людини, так і його внутрішніх органів. Це підтвер-

джує актуальність моніторингу за наявністю РН 
137

Cs 

і 
90

Sr у морепродуктах, продукції сільського госпо-

дарства та продуктах харчування. 

В процедурі контролю за РН 
137

Cs і 
90

Sr інтерес 

становить визначення меж застосування лічильних 

зразків, вимірювання активності РН в яких можливе 

через короткий час після їх приготування. Застосу-

вання спектрометрії для визначення 
90

Sr обмежується 

необхідністю встановлення до початку вимірюванням 

радіаційної рівноваги між 
90

Sr та 
90

Y. Наявність рівно-

ваги е умовою коректного визначення активності 
90

Sr. 

Рівновага може порушуватись в процесі концентру-

вання РН. Стан рівноваги між 
90

Sr та 
90

Y відновлюєть-

ся через 14 діб. Частковим рішенням скорочення часу 

контролю та отримання результату через 6 днів є 

проведення вимірювання в стані 80-ти відсоткової 

рівноважності, з наступним корегуванням результату 

[4]. Тому, значну практичну цінність становить мето-

ди та методики, в яких активність РН 
90

Sr може ви-

значатись в лічильних зразках, які підготовлені без 

концентрування. 

Вихідні передумови. Наявна методична база про-

цесу підготовки лічильних зразків до вимірювання та 

визначення вмісту РН 
137

Cs та 
90

Sr в різних об’єктах, 

зокрема в продуктах харчування, грунтовно розроб-
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лена для радіохімічного аналізу з радіометричним 

закінченням [5,6]. Для бета-спектрометричного аналі-

зу методична база потребує вдосконалення та розвит-

ку, зокрема з позиції встановлення та скорочення часу 

проведення аналізу 
90

Sr.  

Метрологічний аспект визначення вмісту РН 
137

Cs 

та 
90

Sr методом бета-спектрометрії розглянуто повер-

хово. Дослідження носять оціночний характер та сто-

суються окремих сторін процесів вимірювання і конт-

ролю. Так, в методиці виконання вимірювань (МВВ) 

[7] розглядаються питання, які пов’язані з алгоритма-

ми обрахунку середніх значень активності РН, похи-

бок вимірювання та мінімально вимірюваної активно-

сті програмним забезпеченням спектрометра. Робота 

[8] присвячена задачі встановлення критерію оцінки 

придатності харчової продукції до споживання, зразок 

якої досліджується на вміст РН 
137

Cs в 
90

Sr. На основі 

вимог діючих стандартів представлено розрахункові 

співвідношення для оцінювання показника придатно-

сті. В нормативному документі (НД) [9] представлено 

уточнений варіант критерію оцінювання придатності. 

Там же наведено і приклади його застосування при 

різних варіантах виміряних значень активності РН та 

допустимих рівнів (ДР), в тому числі з використанням 

значень мінімально вимірюваної питомої активності 

(МВПА) РН 
137

Cs та 
90

Sr.  

В останніх зазначених роботах, однак, не коректно 

враховано величну коефіцієнту перерахунку віднос-

них значень відхилення виміряної величини активно-

сті від ДР вмісту РН – коефіцієнта корекції похибки 

вимірювання. Крім того, співвідношення критерію 

придатності представлені лише для випадку достовір-

ності контролю Рк, яка дорівнює 0,95. Для іншої, не-

обхідної достовірності Рк, коефіцієнти в наведених 

співвідношеннях мають інші значення. 

В роботі [10] аналізується метрологічне обґрунту-

вання обмежень на максимальні значення МВПА РН 
137

Cs та 
90

Sr в критерії безпечного вмісту РН, який 

застосовується на практиці, згідно НД [9]. Розглянуто 

випадок метрологічних характеристик реальних гама- 

та бета-спектрометрів. Шляхом числового розрахунку 

при варіації ДР, встановлені значення ДР, при яких за 

фіксований час у 7200 с виміряні у неконцентровано-

му зразку величини МВПА, в рамках виконання кри-

терію безпечності, є обґрунтованими з позиції метро-

логії. 

Контроль за наявністю РН 
137

Cs та 
90

Sr у морепро-

дуктах, продукції сільського та рибного господарства, 

харчової промисловості в рамках заходів з радіаційної 

безпеки [11] допускає варіанти його проведення. Їх 

основою є дві комбінації спектрометричного вимірю-

вання. В першому варіанті – контроль за вмістом РН 

здійснюється по електронному спектру одночасно для 
137

Cs і 
90

Sr за допомогою бета-спектрометра. В друго-

му – сумісно аналізуються результати гама- та бета-

спектрометрії зразка. Як в одному, так і в іншому 

варіанті, системних досліджень стосовно зв’язку між 

метрологічними характеристиками спектрометрів, ДР 

РН у продукції та умовами проведення вимірювань 

активності 
137

Cs і 
90

Sr у неконцентрованих лічильних 

зразках, в достатньому для практичного застосування 

об’ємі, до теперішнього часу не проведено. 

Мета і завдання. Робота присвячена дослідженню 

складових критерію безпечного вмісту РН 
137

Cs і 
90

Sr 

при їх спектрометричному визначенні у неконцентро-

ваних зразках продукції. Її метою є вивчення умов 

виконання критерію через встановлення зв’язку між 

метрологічними характеристиками спектрометра, 

уточненим значенням коефіцієнту корекції, який ви-

значає достовірність контролю, ДР РН у продуктах 

морського промислу, сільського господарства та хар-

чової промисловості, а також технологічними параме-

трами вимірювання активності РН.  

Завдання роботи передбачають дослідження на ос-

нові критерію безпечного вмісту РН по встановленню 

максимально допустимих значень МВПА спектроме-

тра для зазначених РН, проведення розрахунку цих 

величин та представлення їх результатів у зручній для 

практичного застосування табличній формі, встанов-

лення співвідношень та розрахунок оптимального 

часу вимірювання активності РН для різного виду 

продукції. До завдань слід віднести і дослідження 

щодо оцінки можливостей та переваг контролю за 

наявністю РН 
137

Cs і 
90

Sr при роздільному та сумісно-

му використання результатів гама- та бета-

спектрометрії зразків продукції. 

Основний матеріал, результати, обговорення. 

Однією з метрологічних характеристик спектрометра, 

яка застосовується для прогнозування процесу вимі-

рювання, його коректності, є мінімальна вимірювана 

активність (МВА) РН. Позначимо її через 
В
А. Значен-

ня МВА визначає таку активність, яка на визначеному 

спектрометрі з встановленим методом обрахунку 

спектру та часом вимірювання, може бути виміряна 

таким чином, щоб довірча похибка вимірювання шви-

дкості лічби імпульсів корисного сигналу не переви-

щувала заданого значення. Величину 
В
А слід відрізня-

ти від величини мінімальної детектованої активності 

(МДА), яка, на відміну від МВА, визначає активність 

РН без встановлення допустимої похибки вимірюван-

ня та заданого значення довірчого інтервалу. Значен-

ня МДА встановлюється по мінімально фіксованому 

перевищенню корисного сигналу над рівнем фоново-

го значення сигналу спектрометра. 

Значення 
В
А, є розрахунковою величиною і вста-

новлюється, як правило, при визначенні статистичної 

похибки вимірювання активності спектрометра. При 

розрахунку застосовують дані про довірчу статистич-

ну відносну похибку вимірювання δ, час вимірювання 

лічильного зразка t, ефективність сприйняття детек-

тором випромінювання РН у визначеному енергетич-

ному інтервалі ε. Для довірчої імовірності P=0,95, при 

наявності у лічильному зразку додаткових «супутніх» 

РН, величина 
В
А може бути розрахована, згідно [7], за 

співвідношенням: 
В
А = { z(P)·[z(P) + ( z

2
(P) + 4· ‹nф + t·D(nф)›·δ

2
·t )

0,5
]}/ 

(2·ε ·δ
2 
·t).  (1)  

У рівнянні (1) через z(P) позначено коефіцієнт, 

який приводить результат розрахунку до результату, 

який відповідає заданому значенню довірчої імовір-

ності P. Для Р=0,95 цей коефіцієнт дорівнює 2,0. У 

рівнянні (1) також введено позначення: nф − швид-

кість лічби фонового сигналу для даного РН сумісно 

із «супутніми» РН у визначеному енергетичному 
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інтервалі ε, D(nф) − дисперсія швидкості лічби фоно-

вого сигналу. Дужки ‹…› позначають усереднення по 

часу вимірювання. Крім того, рівняння (1) виконуєть-

ся в рамках припущення, що час вимірювання лічиль-

ного зразка співпадає з часом вимірювання фонового 

сигналу. 

Згідно рівняння (1), величина 
В
А залежить від ба-

гатьох чинників умов вимірювання. Окрім величин δ і 

t, які задаються, в (1) входять і величини, які визна-

чаються за результатами експерименту, а саме nф та ε. 

Інформація про величину 
В
А вноситься виробником 

спектрометра у технічний паспорт, як правило, для 

основної геометрії вимірювання та стандартної густи-

ни лічильного зразка. Для решти, передбачених калі-

бруванням спектрометра геометрій та густин, її мож-

на визначити за результатом обрахунку спектру. Дані 

про 
В
А повинні контролюватися та відображатись в 

сертифікаті калібрування при щорічній метрологічній 

атестації спектрометра. 

Проаналізуємо співвідношення (1) для випадку ве-

ликих значень t, коли доданок 4·‹nф + t·D(nф)›·δ
2
·t 

становить значно більшу величину ніж z(P) та z
2
(P). 

Тоді можна записати рівняння, яке встановлює 

зв’язок між величиною 
В
А та технологічними параме-

трами випробування ‒ його часом проведення вимі-

рювання активності РН та заданою статистичною 

похибкою: 
В
А = { z(P)·[‹nф + t·D(nф)› )

0,5
]}/ (ε ·δ

 
·t 

0,5
 ) (2) 

Рівняння (2) є основою для знаходження взає-

мозв’язку між величинами 
В
А, значення яких встанов-

лено для одного спектрометра за різний час вимірю-

вання, або при різних відносних похибках. Так, для 

двох значень 
В
АN та 

В
Ап, які визначені при однакових 

умовах та часі, маємо: 
В
АN = 

В
Ап·(δп/δN). Це надає мо-

жливість розрахунку 
В
АN для необхідної відносної 

похибки δN, коли відома величина 
В
Ап та її відносна 

похибка вимірювання δп. Розрахунок є необхідним в 

нестандартних випадках, коли задана при атестації 

спектрометра похибка δп не співпадає з похибкою, яка 

визначена, наприклад, в технічних умовах замовника 

випробування. 

Похідну від 
В
А метрологічну характеристику спек-

трометра − МВПА, позначимо через 
m
А. Величина 

m
А, 

на відміну від 
В
А, характеризує вміст РН в одиниці 

маси чи об’єму. Вона є величиною, яка ставиться у 

порівняння регламентованому ДР забрудненню тех-

ногенними РН 
137

Cs та 
90

Sr морепродуктів, продукції 

сільського господарства та харчової промисловості. 

Значення МВПА при масі лічильного зразка mзр та 

його густині ρ = 1,0 г/см
3 

розраховується за співвід-

ношенням 
m
А=

В
А/mзр. Величина 

m
А безпосередньо 

являється складовою частиною співвідношень, які 

поєднують граничні значення безпечного вмісту РН з 

критерієм придатності продукції до споживання. 

При розрахунку величин 
В
А використовуються, як 

експериментальні дані про nф і ε, так і ряд припущень, 

наприклад, про функцію розподілу вимірюваної акти-

вності, закон якої, як правило, є невідомим. Тому 

результати розрахунку величин 
В
А, а разом з нею і 

m
А, 

не можуть бути точними. Вони наближено характери-

зують реальну МВПА спектрометра. З цієї причини, 

нижня межа вимірюваної активності 
н
А, повинна ви-

значатись з деяким запасом. Можна записати 
н
А = 

m
А·

m
Z, де 

m
Z – коеффіцієнт, який враховує неточності 

розрахунку величини 
m
А. В галузі фізико-хімічних 

досліджень прийнято значення 
m
Z вибирати в межах 

1,2 ÷ 1,5. Коли результат вимірів суттєво впливає на 

прийняття рішення, зокрема в інформаційних систе-

мах, коефіцієнт 
m
Z визначають в межах 2,0 [12], а 

часом і більше. Такі значення коефіцієнту 
m
Z не сто-

суються випадків, коли до результатів вимірювання 

застосовується додаткова обробка спектрометричної 

інформації. Її використання, в тому числі за методом 

кореляційного обрахунку [13], дає можливість вибору 

значення 
m
Z близьким до 1,0. Зазначимо, що за фізич-

ним змістом величина 
н
А може бути встановлена ли-

ше при виконання умови 
m
Z ·

m
А ≤ 

н
А. 

При контролі 
137

Cs та 
90

Sr в морепродуктах та сіль-

ськогосподарській і харчовій продукції часто виникає 

ситуація, коли для кожного із зазначених РН наявна в 

продукції активність менша за МВПА спектрометра. 

Введемо маркування індексами «с» належності вели-

чин до РН 
137

Cs, а «s» ‒ відповідно до РН 
90

Sr. Зна-

чення ДР тоді запишуться як UC та US. Визначимо 

відношення МВПА до ДР і позначимо їх через вели-

чини 
m
С = 

m
AC / UC та 

m
S = 

m
AS / US. В таких позначен-

нях, для відносних похибках δC і δS при довірчій імо-

вірності Р, з припущенням щодо рівності коефіцієнту 
m
Z для обох РН, критерій безпечного вмісту РН запи-

шеться у вигляді: 
m
Z· 

m
C +

 m
Z· 

m
S +

 m
Z· Z(Pк,P)·K(P)· [δC

2
·

m
C

2
 + δS

2
·

m
S

2
] 

0,5
 ≤ 1,0.  (3) 

У нерівності (3) величина Z(Pк,P) ‒ коефіцієнт ко-

рекції абсолютної похибки вимірювання величин
 m

C 

та 
m
S, який відповідає достовірності контролю Рк та 

довірчій імовірності вимірювання Р. Коефіцієнт K(P) 

враховує вплив закону розподілу активності на її ви-

міряне значення. Запис критерію у вигляді (3) є відо-

браженням сукупного навантаження на організм лю-

дини дії випромінювання РН 
137

Cs і 
90

Sr. На відміну 

від [9], де подібний запис критерію безпечного вмісту 

наведено лише для імовірності Рк = 0,95, нерівність 

(3) записано для довільного значення достовірності 

контролю Рк.  

Нерівність (3), для випадку розділеного впливу РН 
137

Cs і 
90

Sr, що є справедливим, наприклад, у випадку 

контролю вмісту цих РН у деревини та виробів з де-

ревини [14], трансформується у дві нерівності. Вони 

встановлюють зв’язок зазначених вище величин роз-

дільно для кожного з РН і мають вигляд наступних 

співвідношень: 
m
Z· 

m
C +

 m
Z· Z(Pк,P)·K(P)·δC·

m
C ≤ 1,0; 

m
Z· 

m
S +

 m
Z· Z(Pк,P)·K(P)·δS·

m
S ≤ 1,0.  (4) 

Співвідношення (3) і (4) для випадку рівності пра-

вих та лівих їх частин дають можливість розрахунку 

максимальних значень МВПА для кожного з РН, при 

перевищенні яких критерій безпечного вмісту не ви-

конується. Його значення починає перевищувати 1,0. 

При цьому, встановлюється зв’язок між значеннями 

МВПА, ДР і коефіцієнтами 
m
Z, Z(Pк,P), K(P) та відно-

сними похибками вимірювання активності δC і δS. 

Наприклад, для Рк = 0,95, коли Z(Pк,P) = 1,21, а K(P)= 

1,1 [15] для δC = δS = δ = 0,40 та при коефіцієнті запасу 
m
Z= 1,2, згідно (4) значення 

m
C = 

m
S = 0,5438. У випа-
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дку високої точності розрахунку 
m
А спектрометра, 

коли можна прийняти
 m

Z= 1,0, для величин 
m
C і 

m
S 

отримаємо 
m
C = 

m
S = 0,6526. 

Співвідношення (3) за структурою співпадає з на-

веденим у [8]. Значення ж коефіцієнту Z(Pк,P) для Рк= 

0,95 в них різняться. Це пояснюється тим, що при 

встановленні абсолютної похибки вимірювання вели-

чини В(Р) у [8] не врахована необхідність перерахун-

ку отриманого в результаті експерименту значення 

МВПА до величини, яка відповідає довірчій імовірно-

сті Рк = 1,0. Збіжність коефіцієнтів Z(Pк,P) спостеріга-

тиметься у випадку, коли в програмному забезпеченні 

спектрометра абсолютні похибки величин ∆AC і ∆AS, 

будуть визначатись з імовірністю Р = 0,9999≈ 1,0. 

Тоді коефіцієнт перерахунку з [8] Кt(Р) = 1,0 і велична 

Z(Pк,P)= 0,61. 

Співвідношення (3) накладає обмеження на зна-

чення величин у нерівностях (4). Так, наприклад, для 

Рк= 0,95, при максимальних значеннях 
m
C = 0,66 та 

m
S 

= 0,66, нерівність (3) не виконується при любих δC та 

δS.. Виконання (3) можливе при зменшенні обох вели-

чин 
m

C та 
m
S, або при невеликих δC і δS хоча б однієї з 

них. Співвідношення (3), (4) служать базовими для 

вирішення зворотної задачі, а саме знаходження мак-

симальних величин 
m
АS при фіксованих значеннях 

m
АC 

для різних UC та US. Вирішення цієї практично важли-

вої задачі дозволяє оцінити можливості бета- спект-

рометрії для встановлення питомої активності 
137

Cs та 
90

Sr в зразках морепродуктів, продуктів харчування та 

сільського і рибного господарства, коли в процесі 

підготовки лічильного зразка етап концентрування РН 

може не застосовуватись. 

Розглянемо таку ситуацію детальніше. Для прос-

тоти приймемо δC = δS = δ. Встановимо залежність 
m
S 

як функцію ряду фіксованих значень 
m
C для різних 

значень δ. Тоді такий зв’язок можна встановити, якщо 

знайти рішення рівняння (3) відносно величини 
m
S. 

Виходячи з нього, зв’язок між максимальним значен-

ням 
m
S та 

m
C можна відобразити наступним співвід-

ношення: 
m
S = [1/(( Z(Pк,P)·K(P)·δ)

2
 ‒ 1)]·{ ‒ ( (1/ 

m
Z) ‒ 

m
C) + 

[((1/ 
m
Z) ‒ 

m
C)

2
 ‒ ((Z(Pк,P)·K(P)·δ)

2
 ‒ 

1)·[(Z(Pк,P)·K(P)·δ)
2
·
m
C

2
] ‒ ( (1/ 

m
Z) ‒ 

m
C)

2
]

0,5 
}. (5)  

Результати розрахунку залежності величин 
m
S як 

функції значень 
m
C, виконані для Р= 0,95 при δ = 0,25 

та δ = 0,40, представлено в табл. 1. Інтервал змін зна-

чень 
m

C обмежено орієнтовним максимальним зна-

ченням, яке розраховано для випадку ДР 
137

Cs рівного 

100 Бк/кг. Як і раніше, використано величини коефі-

цієнтів Z(Pк,P) = 1,21 та 
m
Z = 1,2. Значення кореню 

квадратного в співвідношенні (3) взято зі знаком (+). 

Знак (-) приводить до збільшення величин 
m

S, часто 

до 
m

S > 1,0, що не забезпечує фізичне обґрунтування 

результатів розрахунку. 

 

Таблиця 1 

Значення величини 
m

S як функції значення 
m

C при імовірності Р= 0,95.  

Величина коефіцієнтів − Z(Pк,P)= 1,21, 
m

Z = 1,2. Відносна похибка вимірювання ‒ δ = 0,25 і δ = 0,40 
 

Значен-

ня 
m

C 

Величина 
m

S Значення 
m

C 

Величина 
m

S Значення 
m

C 

Величина 
m

S 

δ = 0,25 δ = 0,40 δ = 0,25 δ = 0,40 δ = 0,25 δ = 0,40 

0,00 0,6253 0,5438 0,12 0,5319 0,4601 0,24 0,4296 0,3620 

0,01 0,6177 0,5372 0,13 0,5238 0,4516 0,25 0,4205 0,3530 

0,02 0,6102 0,5306 0,14 0,5156 0,4449 0,26 0,4114 0,3438 

0,03 0,6026 0,5239 0,15 0,5073 0,4372 0,27 0,4022 0,3345 

0,04 0,5949 0,5171 0,16 0,4990 0,4294 0,28 0,3928 0,3249 

0,05 0,5872 0,5103 0,17 0,4906 0,4214 0,29 0,3834 0,3153 

0,06 0,5795 0,5034 0,18 0,4821 0,4133 0,30 0,3738 0,3054 

0,07 0,5717 0,4964 0,19 0,4735 0,4051 0,31 0,3642 0,2954 

0,08 0,5638 0,4893 0,20 0,4649 0,3967 0,32 0,3544 0,2851 

0,09 0,5559 0,4822 0,21 0,4562 0,3883 0,33 0,3446 0,2747 

0,10 0,5480 0,4749 0,22 0,4474 0,3797 0,34 0,3346 0,2641 

0,11 0,5400 0,4676 0,23 0,4386 0,3709 0,35 0,3245 0,2533 

 

Як видно з табл. 1, максимальна величина 
m
S спо-

стерігається для вибраних відносних похибок δ при 
m
C = 0. Для δ = 0,25 та δ = 0,40 вона становлять, від-

повідно, 0,6253 та 0,5438. Значення величини 
m
S = 

0,66, яке зазначено в [8] як максимально допустиме, 

може бути перевищено при δ ≤ 0,1973. Для діапазону 

0 < δ ≤ 0,1973 величина 
m
S ≥ 0,66 спостерігатиметься 

уже починаючи з 
m
C = 0. При таких δ вона обмежу-

ється не співвідношенням (3) (при умові рівності), а 

умовами
 m

С ≤ 0,66 та 
m
S ≤ 0,66. Чим вища точність 

вимірювання, тим з більших значень 
m
C величина 

m
S 

буде визначатись (3). Так, для δ = 0,15 визначення 

починається з 
m
C = 0,0413, а для δ = 0,10 – з 

m
С = 

0,0847. Для всіх значень δ при зростанні 
m
C, величина 

m
S зменшується і досягає нуля. Наприклад, для δ = 

0,40, 
m
S = 0 при 

m
C = 0,5438. 

Дані з табл. 1 використано для знаходження 

зв’язку між ДР продукції та метрологічними характе-

ристиками спектрометрів в задачі контролю за її без-

печністю. При цьому, поточна величина 
m
S, знахо-

диться через інтерполяцію між величинами 
m
S, які 

відповідають двом сусіднім значенням 
m
Сi та 

m
Ci+1. 

Індекс «і» приймає значення від 1 до n–1, де n – число 

значень 
m
C в табл. 1. Якщо позначити через 

m
Si та 

m
Si+1 

відповідні 
m
Сi та 

m
Ci+1 величини 

m
S з табл. 1, то рів-

няння лінійної інтерполяції, згідно загальновідомого 

рівняння прямої, запишеться як: 
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m
S = (( 

m
Si+1–

m
Si)/(

m
Ci+1– 

m
Ci))·

m
C + [

m
Si – ((

m
Si+1 – 

m
Si)/(

m
Ci+1 – 

m
Ci))·

m
Ci].  (6) 

Співвідношення (3), (4) та (6), а також табл.1, за-

безпечують можливість здійснення аналізу двох варі-

антів вимірювання. В першому, як зазначено вище, – 

активність РН 
137

Cs та 
90

Sr визначається за допомогою 

лише бета-спектрометра. В другому – вона визнача-

ється двома, гама- і бета–спектрометрами. Для таких 

варіантів встановимо МВПА у випадку застосування 

спектрометрів типу СЕГ–01–ХХ та СЕБ–01–150. Об-

межимось також допустимою величиною статистич-

ної відносної похибки вимірювання δ в 40 відсотків 

для обох РН, 
137

Cs та 
90

Sr.  

Розглянемо перший варіант. В ньому, для спект-

рометра СЕБ–01–150, при масі лічильного зразка в 

160, 96 та 47 г та за час вимірювання 7200 с, значення 

МВПАС становить відповідно 20,88, 33,75 та 46,00 

Бк/кг. Для РН 
90

Sr, при тотожних інтервалі часу і масі 

зразка, МВПАS, відповідно, дорівнює 17,75, 18,38 та 

22,00 Бк/кг. Ці значення встановлені при обрахунку 

спектру стандартною програмою АКWin за відсутно-

сті у кюветі зразку. Вони відповідають фоновим і є 

результатом перерахунку отримуваних значень 

МВПАC і МВПАS до величин, які відповідають δ = 

0,40 і враховують особливості програми та умови 

експлуатації спектрометра.  

Для скорочення опустимо далі розмірність (Бк/Кг) 

в записах активності РН, ДР та МВПАC і МВПАS. Для 

невеликих значень ДР, навіть при максимальній масі 

лічильного зразка в 160 г, розрахована величина 
m

АS 

може мати менші значення, ніж МВПАS спектромет-

ра. Наприклад, у випадку продукції рибного промис-

лу, коли UC = 150, а US = 35, маємо 
m
АS = 15,97, що 

менше за величину 17,75 − МВПАS бета-спектрометра 

при t = 7200 с. Проведення випробувань в такому 

випадку можливе, або при переході до концентруван-

ня РН в зразку продукції, або до збільшення часу 

вимірювання активності РН
137

Cs та 
90

Sr. 

Розрахунок узгоджених відносно значень ДР вели-

чин 
уз

МВПАC = 
узm

C·UC і 
уз

МВПАS = 
узm

S US та часу їх 

вимірювання 
уз

t(Cs) = 
уз

t(Sr), проводився на основі 

співвідношень (2) та (3). Результати визначення акти-

вності при цьому є обґрунтованими з позиції метро-

логії. Використано припущення, яке полягає в тому, 

що з ростом часу t відношення МВПАC/МВПАS = 

KМВПА наближається до постійної величини. Коефіці-

єнт зв’язку KМВПА розраховується за результатами 

обрахунку спектру при варіації часу вимірювання. 

Формула для розрахунку узгоджених значень 
узm

S, а 

значить і 
уз

МВПАS, випливає з умови рівності в (3) і є 

наступною:  
узm

S = (1,0/ 
m

Z)/{
 

KМВПА·(US / UC) +
 

1 + 

Z(Pк,P)·K(P)·δ·[(KМВПА·(US / UC))
2
 + 1]

0,5
 }. (7) 

В табл. 2 представлено зазначені розглянуті вели-

чини для різних мас лічильного зразка та шести ком-

бінацій ДР. Розрахунок 
уз

МВПА проведено з викорис-

танням співвідношення (7). Коефіцієнти KМВПА вста-

новлено з врахуванням результатів метрологічної 

атестації спектрометра. При цьому, визначення 

МВПА РН проводилось для часу вимірювання tC = tS 

= 7200 с. Час 
уз

t(Sr) розраховано із застосуванням 

формули (МВПАS)
2
·(tS) = (

уз
МВПАS)

2
·(

уз
t(Sr)). 

 

Таблиця 2 

Величини в Бк/кг МВПАS та 
уз

МВПА при бета- спектрометричному визначенні активності  

РН за час вимірювання 7200 с та 
уз

t(Sr) для різних ДР і мас зразка 
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н
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а
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о
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Ч
а

с 
в

и
м
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р
ю

в
а

н
н

я
 

уз
t(

S
r)

, 
с 

Cs Sr 

 

300 

 

70 

160 0,0696 1,1763 23,77 37,57 31,94 2224 

96  0,1125 1,8362 32,60 53,35 29,05 2882 

47 0,1533 2,0909 30,42 58,63 58,04 4432 

150 50 

160 0,1392 1,1763 22,27 24,96 21,22 5038 

96  0,2250 1,8362 18,76 34,21 18,63 7007 

47 0,3067 2,0909 14,94 37,13 17,76 11048 

 

120 

 

50 

160  0,1740 1,1763 20,91 23,53 20,00 5671 

96  0,2813 1,8362 16,18 31,42 17,11 8309 

47 0,3833 2,0909 10,79 33,81 16,17 13328 

 

280 

 

40 

160  0,0746 1,1763 19,72 22,96 19,52 5953 

96  0,1205 1,8362 18,39 33,76 18,39 7192 

47 0,1643 2,0909 14,04 37,59 17,98 10779 

150 35 160  0,1392 1,1763 15,59 18,78 15,97 8894 

96  0,2250 1,8362 13,14 26,68 14,53 11521 

100 30 160  0,2088 1,1763 11,68 15,34 13,04 13340 

96  0,3375 1,8362 8,00 21,27 11,58 18139 
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Як видно з табл. 2, при масі зразка 160 г та UC = 

150 і US = 50, що відповідає, зокрема, ДР харчових 

концентратів для приготування перших та других 

страв [9], отримуємо 
m
АS = 22,27. У випадку зменшен-

ня ДР, коли, наприклад, UC = 150, а US = 35, що відпо-

відає ДР більшості морепродуктів, маємо 
m
АS= 15,59. 

В останньому випадку значення 
m
АS менше за величи-

ну МВПАS бета-спектрометра для t = 7200 с. Це озна-

чає, що для вищенаведених величин UC,, US вимірю-

вання активності РН 
137

Cs і 
90

rS в зразках без концент-

рування продукції на протязі 7200 с не забезпечує 

метрологічне обґрунтування результату вимірювання. 

За час t = 7200 с обґрунтованими є вимірювання, по-

чинаючи з комбінації, згідно [9], величин ДР, UC = 

120 та US = 50. В цьому випадку розраховане значення 
m
АS = 20,91 перевищує МВПАS спектрометра. Змен-

шення маси зразка очікувано призводить до збіль-

шення значень ДР. Так, у випадку маси неконцентро-

ваного зразка у 96 г, ДР зростає, як показує розраху-

нок, до комбінації UC = 200 і US = 50. При масі у 47 г 

UC та US уже становитимуть величину, відповідно, 300 

та 70 Бк/кг.  

Проаналізуємо варіант вимірювання вмісту РН, 

коли активність РН 
137

Cs визначається гама-, а РН 
90

Sr 

‒ бета-спектрометрами типу СЕГ– 01–ХХ та СЕБ– 

01−150, з програмою обрахунку спектрів АК Win. Як і 

раніше, опустимо розмірність (Бк/Кг) в записах акти-

вності РН, ДР та МВПА. Для гама-спектрометра 

МВПАC може становити величину в межах від 1 до 5 

Бк/кг. Приймемо для подальших розрахунків значен-

ня 
m
АС = 3,50 за час вимірювання tS = 3600 с. Значення 

МВПАS, при масі зразка в 160 г та інтервалі часу tS 

=7200 с становить, як показано вище, 17,75. До прик-

ладу, при ДР UC = 200, а US = 50 значення 
m
С = 0,0175, 

а встановлена інтерполяцією, згідно табл. 1, величина 
m
S дорівнює 0,5323. Для даного US тоді маємо 

m
АS = 

26,6. Для інших величин UC та US, зокрема, для UC = 

100, а US = 30, 
m
АS = 15,62, що становить величину уже 

меншу за 
m
АS бета-спектрометра за час вимірювання 

7200 с. 

Розглянуто задачу знаходження максимального 

значення величини 
m
АS при варіації значень 

m
АC для 

різних UC та US.. Як і у першому варіанті вимірювань, 

проведено розрахунок величини 
m
S як функції змін-

них значень 
m
C у випадку рівності правої та лівої 

частин нерівності (3). Деякі результати зазначених 

вище величин представлено в табл. 3. При розрахун-

ках інтервал розглянутих варіацій ДР зміщено в сто-

рону менших значень, ніж представлених в табл. 2. 

 

Таблиця 3 

Величини в Бк/кг МВПАS та 
уз

МВПА при гама- і бета- спектрометричному визначенні 

активності РН за час вимірювання 7200 с та 
уз

t(Sr) для різних ДР і мас зразка 
 

З
н

а
ч

е
н

н
я

 

Д
Р

 (
Б

к
/к

г
) 

М
а

са
 з

р
а

зк
а

 

З
н

а
ч

е
н

н
я

 m
C

 

В
ел

и
ч

и
н

а
 K

М
В

П
А
 

Р
о

зр
а

х
у

н
к

о
в

а
 

М
В

П
А

S
 

З
н

а
ч

е
н

н
я

 
у
з М

В
П

А
C

 

В
ел

и
ч

и
н

а
 

у
з М

В
П

А
S

 

Ч
а

с 
в

и
м

і 

р
ю

в
а

н
н

я
 

уз
t(

S
r)

, 
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Cs Sr 

 

120 

 

50 

160 г  

0,0292 

0,1972  

26,22 

5,084 25,78 3413 

96 г 0,1904 4,917 25,83 3646 

47 0,1591 4,144 26,04 5139 

280 40 

160 г  

0,0125 

0,1972  

21,42 

 

4,212 21,36 4972 

96 г 0,1904 4,069 21,37 5326 

47 0,1591 3,410 21,43 7588 

150 35 160 г 0,0233 0,1972 18,49 3,643 18,47 6650 

96 г 0,1904 3,521 18,49 7115 

100 30 160 г 0,0350 0,1972 15,62 3,096 15,70 9203 

96 г 0,1904 2,993 15,72 9843 

50 30 160 0,0700 0,1972 14,89 2,980 15,11 9936 

96 0,1904 2,885 15,15 10597 

 

В другому варіанті вимірювання, на відміну від 

попереднього, значення 
m
С не залежать від маси лічи-

льного зразка, який використовується для визначення 

активності 
90

Sr. При застосуванні спектрометра типу 

СЕГ–0,1–ХХ для визначення активності 
137

Cs, маса 

зразка при вимірюванні вибирається в межах від 0,4 

до 1,0 кг, в залежності від наявного калібрування. 

Така маси досліджуваного зразка, в поєднанні з охоп-

ленням ним детектора спектрометра, забезпечує знач-

но менші значення МВПАC, ніж ті, які спостерігають-

ся у випадку бета-спектрометрії. З даних табл. 2 і 

табл. 3 видно, що для тотожних пар ДР, у випадку 

гама-спектрометра величини 
m
С в 6 – 9,6 рази менші 

за 
m
С, які спостерігаються для зразків масою в 160 та 

96 г при використанні лише спектрометра СЕБ–01-

150. Таким чином, згідно даних табл. 1, у другому 

варіанті вимірювань величини 
m
S та розрахункові 

МВПАS перевищать відповідні для тотожних ДР зна-

чення, які розраховані для першого варіанту вимірю-

вання активності РН 
137

Cs і 
90

Sr. Наприклад, для випа-

дку дослідження морепродуктів, коли UC = 150, а US = 

35, при масі зразка в 160 г, розрахункова МВПАS для 
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першого варіанту вимірювання дорівнює 15,59. В 

другому варіанті величина МВПАS становитиме 

18,49. Наведені дані вказують на можливість змен-

шення часу вимірювання при застосування для ви-

пробування двох видів спектрометрів.  

Порівняльний аналіз узгоджених величин 
уз

МВПАC і 
уз

МВПАS для розглянутих варіантів вимі-

рювання активності РН показує, як і раніше, збіль-

шення значень 
уз

МВПАS у випадку використання двох 

спектрометрів. Пари ДР вибираються для аналізу 

тотожними. Наслідком збільшення значень величини 
уз

МВПАS є зменшення часу вимірювання 
уз

t(Sr). Так, 

до прикладу, при масі зразка в 160 г, UC = 100 і US = 

30, величина 
уз

МВПАS становитиме 13,04 при бета-

спектрометричному визначенні обох РН. При викори-

станні двох спектрометрів вона збільшиться до 15,70. 

Час 
уз

t(Sr) в цьому варіанті може бути скорочений з 

13340 с до 9203 с. 

Обмежуючим фактором у вимірюванні активності 
137

Cs та 
90

Sr є наявність у продукції «супутніх» приро-

дних РН. Останні можуть збільшувати МВПА спект-

рометра і потрапляють у продукцію внаслідок проце-

сів міграції з водного середовища, або з грунту. У 

переважній більшості випадків кількість "супутніх" 

РН є незначною, а їх вплив на результати вимірюван-

ня не є суттєвим. Справедливість такого твердження 

демонструють, до певної міри, дані по визначенню 

питомої активності 
137

Cs – АС і 
90

Sr – АS, а також вели-

чин МВПАC і МВПАS. Вони отримані при вимірюван-

ні на спектрометрі СЕБ–01–150 активності 
137

Cs і 
90

Sr 

в зразках морепродуктів та продукції рослинництва. 

При цьому, за варіацію, обрано час вимірювання. 

Результати дослідження риби "скумбрія" та спеції 

"перець чорний", наведено в табл. 4. Там же предста-

влено результати для одночасно вимірюваних анало-

гічних величин стосовно РН 
40

K.  

 

Таблиця 4 

Експериментальні значення активності А, її абсолютної похибки ∆А та МВПА  

для двох видів продукції за різний час вимірювання у випадку спектрометра СЕБ– 01− 150 
 

Найменуван-

ня продукції, 

Маса зразка 

Вид 

показника 

Час вимірювання t(Cs ) = t(Sr) = t(K), с, ( від – до ) 

4800 – 

4810 

6600 – 

6610 

8400 – 

8410 

10200 – 10210 12000 – 12010 

Значення активності А, її похибки ∆А та МВПА (Бк/кг) 

Скумбрія 

заморожена, 

mзр = 160 г 

АС ± ∆АС 33,1 ±19,02 25,3 ±17,01 20,7 ±15,99 20,6 ±15,40 17,7 ±14,20 

МВПАС 25,75 21,88 19,38 17,50 16,13 

АS ± ∆АS 8,43 ±13,62 7,15 ±12,85 5,79 ±12,29  4,51±11,94  4,64 ± 7,51 

МВПАS 21,88 18,63 16,38 14,88 13,75 

АK ± ∆АK 91,8 ±32,78 90,1 ±31,38 93,8 ±30,26 90,9 ±29,31 91,3 ±22,59 

МВПАK 32,38 27,50 24,25 22,00 20,25 

Перець  

чорний,  

mзр = 96 г 

АС ± ∆АС 7,44±44,20 13,7± 39,39 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

МВПАС 41,50 35,25 31,13 28,25 26,00 

AS ± ∆АS 26,2 ±15,50 26,4 ±14,41 25,8 ±12,03 25,7 ±11,61 27,3 ±11,37 

МВПАS 22,63 19,25 17,00 15,38 14,13 

АK ± ∆АK 619 ±95,26 607 ±91,97 604 ±85,42 597 ±84,16 588 ±82,80 

МВПАK 36,75 31,13 27,50 24,88 22,88 

       

Представлені в таьл. 4 значення величин МВПА 

тотожно співпадають із значеннями, які відповідають 

фоновим. Останні, як і раніше, визначаються експе-

риментально, шляхом обрахунку спектру за відсутно-

сті у кюветі спектрометра досліджуваного зразка. При 

проведенні експерименту маса лічильного зразка 

вибиралась в 160 та 96 г, для охоплення двох перед-

бачених основних інтервалів густини в досліджуваних 

зразках. Представлені значення величин МВПАC, 

МВПАS та МВПАK відповідають значенню відносної 

похибки δ = 0,40. 

Дані табл. 4 показують, що визначені активності 

РН 
137

Cs та 
90

Sr знаходяться поблизу межі чутливості 

спектрометра і встановлені із значною абсолютною 

похибкою. Однією з причин таких значень можуть 

бути, як «супутні» РН, так і значний вміст РН 
40

K у 

досліджених зразках продукції. У випадку риби «ску-

мбрія» результат вимірювання однозначно трактуєть-

ся, як <МВПАC, <МВПАS. Для спеції «перець чор-

ний» виміряні середні значення активності 
90

Sr дещо 

перевищують величини МВПАS і демонструють ста-

більність із зростанням часу вимірювання t. При по-

хибці вимірювання, близькій до 40 %, висновок про 

безпечність вмісту РН 
137

Cs та 
90

Sr у спеції «перець 

чорний» може бути зроблений лише після додаткових 

досліджень активності РН 
90

Sr. Останні можна здійс-

нити шляхом концентрування зразка.  

З наведених у табл. 4 даних також можна зробити 

висновок про зменшення значень МВПАC і МВПАS 

для дослідженої продукції по мірі збільшення часу t. 

Експериментально встановлені величини МВПА пе-

ревищують розраховані значення 
уз

МВПАC і 
уз

МВПАS 

з табл. 2, коли час t є меншим за 
уз

t(Sr). При зростанні 

часу, коли виконується умова t > 
уз

t(Sr), виміряні зна-

чення величин МВПАC і МВПАS стають меншими за 

відповідні значення 
уз

МВПАC і 
уз

МВПАS. Дані про
 

уз
t(Sr) наведено в табл. 2 для різних мас зразка та груп 

продукції. До прикладу, у випадку риби «скумбрія», 

при часі t = 10200 с, МВПАC = 17,50, а МВПАS = 

14,88, що є менше за розраховані величини 
уз

МВПАC 

= 17,78 та 
уз

МВПАS = 15,97. Показник відповідності 

П, який визначається лівою частиною нерівності (3), 

при цьому становить 0,9318, що відповідає умові 

придатності, а саме П ≤ 1,0. Аналогічна ситуація спо-

стерігається і для інших видів продукції. 



Випуск 277. Том 289 

 

98 

Висновки. Основні результати роботи формулю-

ються у вигляді наступних положень:  

1. Розглянуто задачу визначення максимальних 

значень параметрів 
m
C та 

m
S в критерії безпечного 

вмісту РН при випробуваннях морепродуктів та сіль-

ськогосподарської і харчової продукції на наявність в 

них РН 
137

Cs і 
90

Sr. Розгляд обмежено випадком вимі-

рювань низьких рівнів активності у неконцентрова-

них лічильних зразках, коли активність РН 
137

Cs і 
90

Sr 

може бути меншою за значення метрологічних харак-

теристик чутливості спектрометра, а саме МВПАC і 

МВПАS. Представлено аналітичне рішення та розра-

хунок залежності максимальних величин 
m
S як функ-

ції значення 
m
C. Отримане рішення застосовано у 

важливому для практики випадку контролю, коли 

його достовірність Рк = 0,95, а коефіцієнт корекції 

абсолютної похибки вимірювання Z(Pк,P) = 1,21. Ре-

зультати розрахунку залежності представлено табли-

чними даними, де варіація величини 
m
C обмежена 

діапазоном практичного застосування. 

2. В результаті проведених досліджень вперше 

встановлено зв’язок між метрологічними характерис-

тиками спектрометра, ДР вмісту РН 
137

Cs і 
90

Sr у про-

дукції та технологічними параметрами вимірювання 

зразків. Використовуючи експериментально визначені 

МВПА спектрометра після метрологічної атестації, 

наведений в роботі алгоритм розрахунку величин 

уз
МВПА, встановлено оптимальний час 

уз
t(Sr) вимі-

рювання активності 
90

Sr. Останній визначено у випад-

ку двох варіантів апаратурного забезпечення: одного 

бета- та двох, бета- і гама- спектрометрів. По переви-

щенню цього часу, результати спектрометричних 

вимірів активності не порушують критерій безпечно-

го вмісту РН. Підтверджено переваги сумісного вико-

ристання гама- і бета-спектрометрії при контролі 
137

Cs 

і 
90

Sr у морепродуктах, продукції сільського госпо-

дарства та харчової промисловості. В цьому випадку, 

без порушення критерію безпечного вмісту РН, за 

рахунок менших значень МВПАC збільшується допу-

стима величина МВПАS.  

3. Практична цінність представлених результатів 

полягає в оцінці можливостей контролю за безпечною 

наявністю РН 
137

Cs і 
90

Sr у зразках різноманітної хар-

чової продукції. Розрахунок максимальних значень 

МВПА для цих РН та оптимального часу вимірюван-

ня їх активності дозволяє вибрати схему вимірювання 

з урахуванням виду контрольованої продукції. При 

виборі враховано також і результати державної мет-

рологічної атестації спектрометрів. В такий спосіб 

можна прогнозувати процедуру та оптимізувати ви-

трати на випробування. Таким чином, розширюється 

діапазон застосування неконцентрованих зразків при 

спектрометричних вимірюваннях активності 
137

Cs і 
90

Sr та скорочується час її визначення. 
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ РАДІОНУКЛИДОВ 137Cs И 90Sr В МОРЕПРОДУКТАХ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ: МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПЫТАНИЙ 

НЕКОНЦЕНТРИРОВАНЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

Рассмотрена задача испытания продкции рибного промысла, сельского хазяйства и пищевой промышлен-

ности на наличие в ней радионуклидов (РН) 137Cs и 90Sr. Проанализированы составляющие процедуры испы-

таний: измерение активности РН в продукции и оценка её пригодности. 

В работе рассматривается случай контроля, когда активность РН в продукции меньше, чем минимально 

измеряемая удельная активность (МИУА) спектрометра, соответственно для РН 137Cs и 90Sr, МИУАC и МИ-

УАS. Проведена общая оценка ограничений на спектрометрические измерения содержания РН 137Cs и 90 Sr в 

неконцентрированных образцах продукции. 

Определён алгоритм расчёта максимальных значений МИУАS РН 90Sr и времени её` измерения в некон-

центрированных счётных образцах. Параметрами при этом служат данные о метрологических характеристи-

ках спектрометра. Представлены результаты расчёта МИУАC и МИУАS для случая спектрометров СЕГ– 01–

ХХ и СЕБ– 01−150. При этом, в критерии контроля за безопасностью содержания РН, использовано значение 

коэффициента коррекции абсолютной ошибки измерения Z(Pк,P) = 1,21. 

Исследованы величины МИУАC и МИУАS в двух вариантах измерения: в случае использования одного 

бэта-, или бэта- и гамма-спектрометров. Показано, что при контроле содержания РН 137Cs и 90 Sr бэта-

спектрометром время измерения активности для некоторых видов продукции может составлять до 5 часов. 

Оценены преимущества совместного применения при контроле гамма- и бэта-спектрометров. 

Ключевые слова: критерий безопасности РН 137Cs и 90Sr; морепродукты; продукты сельского хозяйства и 

пищевой промышленности; спектрометрия РН 137 Cs и 90Sr  
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safety, Ministry of Htalth, Ukraine (State Enterprise), Kyiv, Ukraine 

 

SPECTROMETRIC CONTROL OF THE CONTENT OF RADIONUCLIDES 137Cs AND 90Sr IN SEA PRODUCTS  

AND AGRICULTURAL PRODUCTS: METROLOGICAL ASPECT OF TESTING OF NOT  

CONCENTRATED FOOD PRODUCTES 

 

The task of testing fishery, agriculture and food industry products for the presence of radionuclides (RN) 137Cs 

and 90Sr is considered. The components of the test procedure are analyzed: measurements of the activity of the RN in 

the product and assessment of its safeness for consumption. Determining of the safeness is an urgent problem due to 

the presence and accumulation of RN in the objects of natural ecosystems and the possibility of entering the RN into 

the diet. 

The purpose of the work is to determine the measurement conditions in which the criterion of safe content of 

137Cs and 90Sr in products is fulfilled. The method of achieving the goal is to establish a connection between the 

metrological characteristics of the spectrometer, the coefficient of correction of the measurement error, the permissi-

ble level (PL) of the RN in the products, as well as the technological parameters: time of measurement of the activity 

of 137Cs and 90Sr and the mass of the of the sample, being analyzed. 

In this paper, a case of control is considered when the activity of RN 137Cs and 90Sr in products is less than the 

minimum measured specific activity (MMSA) of the spectrometer, respectively, MMSAC and MMSAS. The relation-

ship between the results of spectrometric measurement of components of the safe content of RN 137Cs and 90Sr and 

technological parameters was first investigated. The results of system analysis for setting parameters of measurement 

in unconcentrated samples of production are presented. 

It was made the analysis of the problem of determining the maximum values of the parameters mC and mS, which 

are combining MMSAC, MMSAS and PL RN 137Cs and 90Sr for the criterion of safe content of RN. An analytical 

solution and calculation of the dependence of maximal values of mS as a function of mC values are presented. The 

values of mS for an important practical case when the reliability of the control Pk = 0,95 is given, and the correction 

factor for the absolute measurement error Z (Pk, P) = 1,21 are presented. 

Розраховано значення узгоджених з ДР величин узМВПАCs і 
узМВПАSr та час вимірювання РН 90Sr, при 

якому результати вимірювання активності РН мають метрологічне обґрунтування. are measured with the PL, 

are calculated, in which 

A ratio has been established for calculating the optimal time for measuring the activity of the RN. On the basis of 

numerical calculations, variants of measurements in which the activity of RN 137Cs and 90Sr is determined by one 

beta or two (gamma-and-beta) spectrometers of type СЕГ-01-ХХ and СЕБ-01-150 are analyzed. The values of the 
VMMSAC and VMMSAS agreed with PL, and the measurement time for 90Sr, has been calculated for cases when the 

results of the measurement of the activity of the RN are metrologically substantiated. These values are presented for 

different geometry of measurements of the beta spectrometer and two combinations of PL. For different types of 

products, the possibilities and advantages of control are evaluated for the combine use of the results of gamma and 

beta spectrometry. 

The systematic approach applied to the task of controlling the presence of RN 137Cs and 90Sr in seafood, 

agricultural and food product samples allows us to choose a measurement scheme. In this way, in practice, cost of the 
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procedure and test are optimized. Also, the range of application of unconcentrated samples into the spectrometric 

measurements of activity of 137Cs and 90Sr is substantiated. 

Key words: Safety criterion RN 137 Cs and 90Sr; Seafood; Agricultural products and products of food industry; 

Spectrometry of RN 137 Cs and 90 Sr 
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ПАРАМЕТРЫ КОМБИНИРОВАННОГО ТЕПЛОВОГО 

АККУМУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ  

ДВС СУДОВ ПОРТОВОГО ФЛОТА 

 

 

На основе разработанной математической модели определены массогабаритные 
показатели комбинированных тепловых аккумуляторов, использующих в качестве ос-
новного теплоаккумулирующего материала смазочное масло ДВС, а в качестве капсу-
лированного фазопереходного материала – гексагидрат нитрата магния и октагид-
рат гидроксида бария. Установлены диапазоны целесообразного применения комбиниро-
ванных тепловых аккумуляторов в составе систем смазки ДВС малотоннажных судов. 

Ключевые слова: портофлот; двигатели внутреннего сгорания; система смазки; 
теплоаккумулирующая система; прогрев ДВС 

 

 

Введение. В настоящее время ужесточение эколо-

гических требований, а также высокие эксплуатаци-

онные затраты судов портофлота, которые в значи-

тельной степени определяются топливной составля-

ющей, вынуждают искать технические решения, поз-

воляющие снизить потребление топлива и уменьшить 

воздействие работающих судовых двигателей внут-

реннего сгорания (ДВС) на окружающую среду [1; 2]. 

Применительно к судам портового флота данная про-

блема особенно актуальна, поскольку они, как прави-

ло, эксплуатируются на акваториях портов, располо-

женных рядом с городской застройкой, а их обновле-

ние проходит менее интенсивно, по сравнению с тор-

говыми судами.  

Особенностями эксплуатации значительного числа 

судов портового флота является частая смена ходово-

го и стояночных режимов, что в условиях низких 

температур окружающей среды приводит к повышен-

ному износу элементов шатунно-поршневой группы 

ДВС, дополнительным затратам топлива, повышен-

ным выбросам загрязняющих веществ в воздушное 

пространство [3]. Как показывают выполненные ис-

следования снижение интенсивности остывания ДВС 

и применение экономичных систем предпускового 

прогрева на судах портофлота является актуальной 

научно-практической задачей. 

Обзор публикаций и выделение нерешенных 

проблем. Технико-экономические и экологические 

проблемы пуска и прогрева ДВС из холодного состо-

яния рассмотрены во многих публикациях. Одним из 

направлений уменьшения негативных последствий 

пуска холодного ДВС является использование тепло-

аккумулирующих систем для его предпускового про-

грева [4; 5; 6; 7]. Исследования в данной области про-

водятся в основном применительно к условиям экс-

плуатации автомобильной техники и специализиро-

ванных строительных машин. Эти исследования 

направлены на разработку рациональных схем тепло-

аккумулирующих систем, выбор эффективных тепло-

аккумулирующих материалов (ТАМ), решение вопро-

сов коррозионной совместимости материалов, обес-

печение эффективного теплообмена при осуществле-

нии циклов «зарядка – разрядка». 

Условия и режимы эксплуатации ДВС в составе 

энергетических установок малотоннажных судов 

существенно отличаются от эксплуатации автомо-

бильных двигателей, что обуславливает необходи-

мость определения целесообразности использования 

различных типов теплоаккумулирующих систем на 

данных судах, их рациональных конструктивных 

решений и параметров. 
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Проведенные исследования режимов работы мало-

тоннажных судов портофлота, а также температурно-

го состояния оборудования и корпусных конструкций 

в машинном отделении указывают на необходимость 

совершенствования конструктивных решений по 

уменьшению темпов остывания ДВС, повышению 

эффективности предпускового прогрева [8], что мо-

жет быть реализовано с использованием различных 

теплоаккумулирующих систем [9]. 

В ряде публикаций предложено для предпускового 

прогрева ДВС использовать отдельный тепловой ак-

кумулятор (ТА), встраиваемый в систему смазки 

ДВС, в который, после остановки ДВС, перекачивает-

ся и хранится горячее масло до следующего пуска 

двигателя. Или в качестве теплового аккумулятора 

предлагается использовать конструктивно доработан-

ную циркуляционную масляную цистерну (рис. 1). В 

этих случаях смазочное масло является теплоаккуму-

лирующим материалом. 

Также, для компенсации потерь тепла от смазоч-

ного масла в окружающую среду, либо для увеличе-

ния тепловой емкости аккумулятора без увеличения 

количества дорогостоящего смазочного масла в си-

стеме смазки ДВС предлагается размещать внутри 

тепловых аккумуляторов или в циркуляционной мас-

ляной цистерне капсулированный фазопереходный 

теплоаккумулирующий материал. Однако, в извест-

ных публикациях отсутствуют рекомендации по при-

менению таких комбинированных аккумуляторов, 

оценка их рациональных параметров и преимуществ 

по сравнению с теплоемкостным ТА со смазочным 

маслом в качестве ТАМ. 

 
Рис. 1. Схема системы смазки ДВС с сухим картером и использованием в качестве ТА маслосборника 

1 – ДВС; 2 – откачивающий масляный насос ДВС; 3 – охладитель масла; 

4 – маслосборник (циркуляционная масляная цистерна); 5 – тепловая 

изоляция маслосборника; 6 – капсулированный ТАМ (может отсутствовать); 

7 – нагнетающий масляный насос ДВС; 8 – фильтр; 9 – управляющая арматура; 10 – откачивающий масляный 

электронасос; 11– нагнетающий масляный электронасос. 

 

Целью исследования является определение ра-

циональных параметров комбинированных тепловых 

аккумуляторов, обеспечивающих целесообразность 

их применения в системах смазки ДВС малотоннаж-

ных судов. 

Результаты исследований. С целью определения 

параметров комбинированного ТА для системы смаз-

ки ДВС малотоннажных судов, была разработана 

математическая модель комбинированного ТА. Для 

разработанной математической модели принято, что, 

в качестве основного теплоаккумулирующего матери-

ала применяется смазочное масло ДВС, а для умень-

шения темпа остывания основного теплоаккумулиру-

ющего материала вследствие тепловых потерь от ТА в 

окружающую среду используется размещаемый внут-

ри ТА капсулированный фазопереходный теплоакку-

мулирующий материал. 

Для выполненных расчетов приняты следующие 

начальные условия и допущения: 

– для обеспечения предпускового прогрева двига-

теля тепловой аккумулятор вмещает в себя заданный 

объем или массу теплоемкостного ТАМ (смазочное 

масло) и, если это приводит к снижению массогаба-

ритных показателей ТА, то дополнительно объем 

(массу) капсулированного плавящегося ТАМ; 

– в конце межрабочего периода ДВС для обеспе-

чения прогрева двигателя температура жидкого и 

капсулированного плавящегося ТАМ должна быть не 

ниже допустимой температуры – Тmin, причем темпе-

ратура плавления капсулированного ТАМ Тtam  Тmin и 

к концу межрабочего периода ДВС он полностью 

кристаллизуется; 

– в процессе работы двигателя основной и капсу-

лированный ТАМ прогреваются до температуры Тmax, 

при этом капсулированный ТАМ полностью расплав-

ляется (Тmax  Тtam); 

– толщина тепловой изоляции ТА определяется из 

условия, что температура основного ТАМ (смазочно-

го масла) должна быть не ниже Тmin в конце межрабо-

чего периода ДВС. 

Форма внутреннего корпуса ТА без капсулирован-

ного ТАМ принималась в виде куба, а при необходи-

мости увеличения объема внутреннего корпуса ТА из-

за добавления капсулированного ТАМ, увеличивалась 

одна из сторон. В случае использования в качестве ТА 

циркуляционной масляной цистерны в ней преду-

сматривался требуемый свободный объем над по-

верхностью смазочного масла (в приведенных расче-

тах 25 %). 
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При выполнении расчетов минимизировался объ-

ем или масса ТА путем варьирования количества 

капсулированного ТАМ в ТА и толщиной тепловой 

изоляции ТА. 

Применительно к судовым условиям, была рас-

смотрена зависимость массогабаритных показателей 

ТА от следующих параметров: длительности межра-

бочего периода ДВС, значения приведенной тепло-

проводности изоляции ТА, минимальной температу-

ры смазочного масла перед пуском ДВС, количества 

смазочного масла в ТА. В представленных результа-

тах расчета, в качестве капсулированного фазопере-

ходного теплоаккумулирующего материала, рассмот-

рено применение гексагидрата нитрата магния и окта-

гидрата гидроксида бария [10; 11]. 

Результаты расчетов представлены на рисунках 

2...7 в виде функций v и µ, представляющих собой 

отношение, соответственно, минимизированных объ-

емов и масс ТА с использованием капсулированного 

ТАМ, если это рационально, и без его использования, 

зависящих от допустимой температуры остывания 

основного ТАМ – Тmin и приведенной теплопроводно-

сти изоляции ТА – λin. 

Представленные результаты рассчитаны при сле-

дующих условиях: масса смазочного масла в ТА – 40 

кг и 250 кг (больший объем масла соответствует бо-

лее мощным двигателям); средняя температура в ма-

шинном отделении судна, где располагается ТА –

 +10 °С; время межрабочего периода ДВС – 12 часов; 

максимальная температура нагрева ТАМ – 95 °С. 

Температура Тmin варьировалась в диапазоне 

60…85 °С для гексагидрата нитрата магния и в диапа-

зоне 60…75 °С для октагидрата гидроксида бария, а 

коэффициент теплопроводности изоляции – λin в диа-

пазоне 0,005…0,04 Вт/(мК) (наличие большого числа 

тепловых мостиков при небольшом объеме цистерны 

значительно уменьшает приведенный коэффициент 

теплопроводности изоляции). 

 

 

 

а) уменьшение массы ТА б) уменьшение объема ТА 

Рис. 2. Относительное уменьшение массогабаритных параметров теплоемкостного ТА  

(без свободного объема, масса смазочного масла – 40 кг)  

при использовании капсулированного гексагидрата нитрата магния 

 

 

 

а) уменьшение массы ТА б) уменьшение объема ТА 

Рис. 3. Относительное уменьшение массогабаритных параметров теплоемкостного ТА  

(со свободным объемом, масса смазочного масла – 40 кг)  

при использовании капсулированного гексагидрата нитрата магния 
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а) уменьшение массы ТА б) уменьшение объема ТА 

Рис. 4. Относительное уменьшение массогабаритных параметров теплоемкостного ТА  

(без свободного объема, масса смазочного масла – 250 кг)  

при использовании капсулированного гексагидрата нитрата магния 

 

 

 

а) уменьшение массы ТА б) уменьшение объема ТА 

Рис. 5. Относительное уменьшение массогабаритных параметров теплоемкостного ТА  

(без свободного объема, масса смазочного масла – 40 кг)  

при использовании капсулированного октагидрата гидроксида бария 

 

 

а) уменьшение массы ТА б) уменьшение объема ТА 

Рис. 6. Относительное уменьшение массогабаритных параметров теплоемкостного ТА  

(со свободным объемом, масса смазочного масла – 40 кг)  

при использовании капсулированного октагидрата гидроксида бария 
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а) уменьшение массы ТА б) уменьшение объема ТА 

Рис. 7. Относительное уменьшение массогабаритных параметров теплоемкостного ТА  

(без свободного объема, масса смазочного масла – 250 кг)  

при использовании капсулированного октагидрата гидроксида бария 

 

Выводы. 1. Применение комбинированного ТА, в 

сравнении с теплоемкостным ТА, позволяет в опреде-

ленном диапазоне расчетных параметров значительно 

уменьшить объем теплового аккумулятора.  

2. Наличие свободного объема в ТА над поверхно-

стью смазочного масла приводит к расширению диа-

пазона, в котором целесообразно использование ком-

бинированного теплового аккумулятора по сравне-

нию с теплоемкостным. 

3. С увеличением мощности судового ДВС (и, как 

следствие, увеличение объема смазочного масла) 

использование комбинированного ТА рассмотренного 

функционального назначения в составе системы смаз-

ки ДВС, по сравнению с теплоемкостным ТА, менее 

рационально из-за уменьшения преимущества в мас-

согабаритных показателях. 

4. В комбинированном ТА желательно использо-

вание фазопереходного теплоаккумулирующего мате-

риала с высокими теплоаккумулирующими свойства-

ми и температурой плавления близкой к температуре 

смазочного масла прогретого ДВС. 
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ПАРАМЕТРИ КОМБІНОВАНОГО ТЕПЛОВОГО АКУМУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМИ  

ЗМАЩЕННЯ ДВЗ СУДІВ ПОРТОВОГО ФЛОТУ 

 

На основі розробленої математичної моделі визначені масогабаритні показники комбінованих теплових 

акумуляторів, що використовують в якості основного теплоакумулюючого матеріалу мастило ДВЗ, а в якості 

капсульованого фазоперехідного матеріалу – гексагідрат нітрату магнію і октагідрат гідроксиду барію. Ви-

значені діапазони доцільного застосування комбінованих теплових акумуляторів в складі систем змащення 

ДВЗ малотоннажних судів. 
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PARAMETERS OF COMBINED THERMAL STORAGE ACCUMULATOR FOR  

THE LUBRICATION SYSTEM OF IC ENGINE OF PORT FLEET VESSELS 

 

On the basis of the developed mathematical model, the weight-and-size parameters of the combined thermal stor-

age accumulator have been determined. As the main heat storage material the combined thermal storage accumulator 

are using lubricating oil of internal combustion engine and as of phase-change materials – magnesium nitrate hexa-

hydrate or barium hydroxide octahydrate. The ranges of expedient use of combined thermal storage accumulator in 

the composition systems of lubrication of internal combustion engines for port fleet vessels are established. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ 

ВАКУУМНО-КОНДЕНСАЦІЙНОГО НАПИЛЕННЯ 

 

 

Описано прояв крапельної фази, а також встановлено, що розміри порожнеч та їх 
концентрація залежать від сили струму дуги напилювання. Показана перспективність 
удосконаленої технології ваккумно-конденсаційного напилювання, що обумовлена змен-
шенням кількості дефектів на поверхні напиленого виробу.  

Ключові слова: крапельна фаза; технологія вакуумно-конденсаційного реакційного 
напилювання. 

 

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливи-

ми науковими чи практичними завданнями. 

Швидкий розвиток суспільства тa техніки веде до 

збільшення споживання різноманітних конструкцій-

них матеріалів і також до зростання вимог до власти-

востей цих матеріалів. Разом з тим, велика частина 

цих матеріалів піддається дії корозії, зносу і т.п., без-

перервно і незворотною втрачається їх властивості, 

під час експлуатації. Потреби прогресу сучасного 

машинобудування вимушують безперервно вести 

пошук нових матеріалів з різноманітними властиво-

стями, методів їх отримання та обробки. Пріоритет-

ним напрямком в області підвищення зносостійкості є 

створення матеріалів з покриттям. Ось чому в остан-

ній час приділяється велика увага захисту матеріалів 

нанесенням покриттів різного призначення. Особливо 

широкі можливості мають газо-термічні та вакуумно-

конденсаційні способи нанесення покриттів [1; 3]. 

Проте, вироби з напиленими покриттями мають 

ряд поверхневих дефектів, а найсуттєвіші з них – 

структурні. Експериментальним шляхом було вста-

новлено, що дефекти на поверхні виробу залежать від 

умов перебігання процесу напилювання. 

Технологія вакуумно-конденсаційного реак-

ційного напилювання. 

Деякі сполуки не можна напилити на деталі пря-

мим випаровуванням чи іонним розпиленням через 

частковий або повний розпад. Це сполуки, які мають 

у своєму складі елементи, парціальний тиск пари яких 

дуже відрізняється (наприклад, нітриди, карбіди). 

Тому у вигляді покриття їх отримують за допомогою 

реакції між атомами парового потоку металів і атома-

ми спеціально введених у камеру хімічно активних 

газів [3]. 

У процесі реакційного напилювання використо-

вують різні джерела тепла для випаровування металів, 

але найефективнішим є дуговий розряд. У цьому 

випадку метал розпилюється дугою, яка горить між 

катодом – розпилюваним матеріалом та анодом. Маг-

ніт фокусує дугу лише на катоді, щоб вона розпилю-

вала тільки катод - напилювальний матеріал. Перед 

напусканням реакційного газу на поверхню напилю-

вання подається від’ємний потенціал (до 1,5 кВ), ато-

ми випаровуваного металу і залишкові гази іонізу-

ються в дузі, бомбардують напилювану поверхню, 

очищують її і підігрівають. Разом з напусканням ре-

акційного газу знижують від’ємний потенціал на по-

верхні напилювання (до 300 В). Реакційні гази пере-

важно двохатомні. Тому спочатку під дією електрич-

ної дуги вони дисоціюють на атоми, а потім іонізу-

ються. На поверхні в процесі іонізації утворюються 

атоми металу, які взаємодіють між собою, утворюючи 

відповідну сполуку.  

Однією з умов утворення якісних покриттів є по-

треба підтримувати в камері таке співвідношення 

атомів металу і газу, яке відповідає їх співвідношен-

ню в сполуці, з якої отримують покриття [2]. 

Характерною особливістю вакуумно-конденсацій-

ного способу напилювання є велика кількість пара-

метрів, що впливають на якість покриття і швидкість 

напилювання (конструктивні параметри, конструкція 

випарників, режим роботи випарників, параметри 

випаруваного матеріалу, параметри умов напилюван-

ня) [5]. 

Отже, регулюючи теплову енергію на поверхні 

розпилюваного металу і тиск реакційного газу в ка-

мері, регулюють склад сполуки в покритті. В уста-

новках реакційного напилювання теплову енергію на 
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поверхні підтримують сталою, а регулюють тиск за 

допомогою реакційного газу. 

Крапельна фаза як один з дефектів у напилених 

виробах. 

Крапельна фаза – дефекти на поверхні напилю-

вання, представленні у вигляді напівсферичних 

мікроутворень на поверхні напиленого матеріалу. 

Крапельна фаза може проявлятися по-різному. 

Прояв крапельної фази та її параметри залежать від 

умов перебігання процесу напилювання [7]. 

Крапельну фазу характеризують такими парамет-

рами: характер утворених порожнеч, їх розмір (діа-

метр), рівномірність розподілу, середня густота наяв-

ності утворених порожнеч на одиницю площі поверх-

ні. Крапельна фаза залежить від таких умов: 

 попередньої обробки поверхні,  

 виду напилюваного матеріалу,  

 загального тиску,  

 сили струму дуги напилювання,  

 швидкості ходу реакції,  

 сумісності напиленого матеріалу та матеріалу 

поверхні [6]. 

Основна мета роботи - дослідження залежності 

розмірів крапельної фази як дефектів на поверхні 

напиленних деталей від сили струму дуги та створен-

ня каталогу оптимальних режимів напилення для 

різних матеріалів. 

Виклад основного матеріалу.  

Вакуумно-конденсаційне напилювання нітриду 

титану на сплави заліза. 

Мета досліджень полягала у підготовці поверхні 

зразків з сталі У8А з подальшим вакуумно-

конденсаційним напилюванням за різної сили струму 

дуги та дослідженні мікроструктури напиленої по-

верхні: виявленні проявів крапельної фази на поверх-

ні напилювання; вимірюванні утворених дефектів; 

встановленні залежності розмірів крапельної фази від 

сили струму дуги розпилення.  

Покриття зразків вакуумно-конденсаційним спо-

собом реакційного напилювання відбувалося 

відповідно до основних вимог технології напилюван-

ня в два етапи: підготовка поверхні зразків та їх напи-

лювання. Розглянемо кожний етап напилювання де-

тальніше. 

Підготовка напилених матеріалів. Це операція до-

сить важлива в технології напилювання. Тому підго-

товка поверхні складається з шліфування, ультра 

звукової мийки, сушки, обезжирювання спиртом, а 

також очистка поверхні енергетичним розрядом без-

посередньо у камері напилювання.  

Підготовка поверхні напилення. Поверхня має бу-

ти з мінімальною висотоюмікронерівностей і по-

вністю знежиреною. Якщо цього не робити, то жирові 

забруднення знизять ефективність проходження про-

цесу, що негативно позначиться на поверхні покриття. 

Процес напилювання. У вакуумній камері установ-

ки «Булат ВУ-1» під загальним тиском у камері 9 10
-2

 

мм рт. ст. на зразки напилювали складний нітрид 

титан-цирконій. Як результат отримано 3 зразки, що 

зазнавали вакуумно-конденсаційне напилювання за 

різних показників сили струму дуги. 

Дослідження мікроструктури поверхні отрима-

них зразків. 

Для встановлення залежності прояву крапельної 

фази та її параметрів від сили струму дугового розря-

ду, проводили дослідження поверхні зразків на різних 

мікроскопах, що дало змогу виявити дефекти у ви-

гляді порожнеч, дослідити їх характер, зробити 

лінійні виміри новоутворень, дослідити структуру 

поверхні. 

Дослідження на світловому мікроскопі «Neofot» 

Досліди по визначенню лінійних параметрів утво-

рених порожнеч та характеру їх утворення проводи-

лися на світловому мікроскопі «Neofot» при збіль-

шенні 800. Дослідження дало змогу порівняти по-

верхню напилених зразків. 

Результати експериментів для кожного зразка по-

дані в таблицях 1, 2, 3. 

Для зразка № 1, що напилювався із найменшими 

показниками сили струму дуги – 80 А, характерними 

є досить значні порожнечі, тобто крапельна фаза про-

явлена добре (рис.1). За допомогою комп’ютерної 

програми отримали лінійні значення діаметру кра-

пельної фази. Результати занесено до Таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Результати виміру розмірів крапельної фази при силі струму 80А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мікроструктура поверхні при силі струму 80А 
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Для зразка № 2, що напилювався силою струму дуги 100 А, характерний прояв крапельної фази меншою мірою, 

але дефекти теж відслідковуються (рис. 2). Лінійні виміри діаметру крапельної фази приведені в Таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Результати виміру розмірів крапельної фази при силі струму 100А 

 
Рис. 2. Мікроструктура поверхні при силі струму 100А 

 

Для зразка № 3, що напилювався з показниками сили струму дуги 120 А, характерний найменший прояв 

крапельної фази. Дефекти мають найменший розмір у порівняні з іншими зразками та розташовані більш рів-

номірно (рис. 3). Дані лінійних вимірювань діаметру утворених порожнеч занесено до таблиці 3.  

 

Таблиця 3  

Результати виміру розмірів крапельної фази при силі струму 120 А 

 

Рис. 3. Мікроструктура поверхні при силі струму 120 А 

 

Дослідження на оптичному мікроскопі показало, що розмір крапельної фаза залежить від сили струму дуги 

при напилювання. Залежність розмірів порожнеч крапельної фази від сили струму дуги напилювання представ-

лена графіком рис. 4. 
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Рис. 4. Графік залежності розмірів утворень крапельної фази при різних значеннях сили струму: 

80А,100А,120А 

 

З графіка видно зменшення розмірів утвореної 

крапельної фази при збільшенні сили струму дуги 

напилювання. Це можна пояснити збільшенням кон-

центрації імпульсів на поверхні катоду, які руйнують 

крапельну фазу при її утворенні.  

Дослідження на електронному мікроскопі. 

Растровий електронний мікроскоп РЕМ-106І доз-

воляє вивчити структуру поверхні, дослідити її 

хімічний склад. Дослідження на електронному мікро-

скопі при 1000-кратному збільшенні виявили залеж-

ність структури поверхні напилених зразків від сили 

струму дуги напилювання. 

На рисунку 5 приведена мікроструктура поверхні 

при струмі дуги 80А,100А,120А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Структура поверхні при струмі дуги: 80А,100А,120А 
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Висновки. 

Технологія вакуумно-конденсаційного напилення 

дозволяє наносити як чисті матеріали так і суміші: у 

цьому полягає головна перевага методу напилення в 

порівнянні з електролітичним покриттям. Процес 

напилення проходить досить швидко, рівномірно та є 

енергозаощадливим у порівнянні з іншими методами 

покриття. 

Основним недоліком даного методу напилювання 

є утворення крапельної фази на поверхні виробу. Для 

вирішення проблеми зменшення дефектів на поверхні 

напилених виробів в роботі змінювали силу стуму 

дуги напилювання. 

В ході роботи здійснено напилювання нітриду ти-

тану на сплави заліза методом вакуумно-

конденсаційного способу реакційного напилювання, 

виявлено прояв крапельної фази на поверхні напилю-

вання, досліджено мікроструктуру напиленої поверх-

ні, зробили лінійні виміри утвореної крапельної фази 

та встановили їх характер. 

Встановлено, що прояв крапельної фази, розміри 

порожнеч, їх концентрація залежать від сили струму 

дуги напилювання. Найменші розміри крапельної 

фази утворились при напилюванні за силі струму дуги 

в 120А, яку можна застосовувати як оптимальну. 

Перспективність удосконаленої технології вакку-

мно-конденсаційного напилювання обумовлена 

зменшенням кількості дефектів на поверхні напиле-

ного виробу.  

Запропонована технологія виготовлення ма-

теріалів може використовуватися у виробництві для 

виготовлення напилених поверхонь, які з плином часу 

зазнають ушкоджень. Це зробить виготовлення дета-

лей більш економічно вигідними і значно продовжить 

термін їх роботи. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ВАКУУМНО-КОНДЕНСАЦИОННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

 

Описаны проявление капельной фазы, а также установлено, что размеры пустот и их концентрация зави-

сят от силы тока дуги напыления. Показана перспективность усовершенствованной технологии ваккумно-

конденсационного напыления, что обусловлено уменьшением количества дефектов на поверхности напылен-

ного изделия.  

Ключевые слова: капельная фаза; технология вакуумно-конденсационного реакционного напыления. 

 

M. Kruzhkova, 

secondary school I-III of Art. No. 1, Pervomaysk, Ukraine 

V. Svistunova, 

secondary school I-III degrees № 1, Pervomaysk, Ukraine 

O. Yaremchuk,  

Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine 

 

OPTIMIZATION OF THE MODES OF VACUUM-CONDENSATION DEPOSITION 

 

The manifestation of the droplet phase is described, and it is also established that the dimensions of the voids and 

their concentration depend on the force of the arc spraying current. The prospect of advanced technology of vacuum-
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condensation spraying is shown, which is caused by a decrease in the number of defects on the surface of the spray 

product.  

Key words: drip phase; technology of vacuum-condensation reactive spraying. 
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ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА FGFR2 У ХВОРИХ ЖІНОК  

НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З УКРАЇНИ 

 

 

Наявність генетичного поліморфізму rs2981582 гена FGFR2 була досліджена як фа-
ктор ризику розвитку раку молочної залози у 108 хворих на рак молочної залози і 38 жі-
нок контрольної групи. Серед жінок з радіаційним анамнезом віком 51-60 років частота 
мінорного алелю була вірогідно вищою ніж у жінок хворих раком молочної залози без ра-
діаційного анамнезу [x

2 
=

 
5,01, p=0,03; OR=4,76(95% CI: 1,13-20,12)]. Наявність мутант-

ного генотипу ТТ поліморфізму rs2981582 гена FGFR2 асоційована з підвищеним ризи-
ком виникнення радіаційно-асоційованого раку молочної залози у жінок старшої вікової 
групи (51-60 років).  

Ключові слова: рак молочної залози; генетичний поліморфізм; FGFR2. 
 

 

Рак молочної залози є одним з найпоширеніших 

онкологічних захворювань на сьогоднішній день, 

оскільки серед жіночого населення в структурі захво-

рюваності йому належить перше місце в більшості 

економічно розвинених країн [1]. В Україні 19,5 % 

випадків злоякісних новоутворень у жінок і 20,3 % 

смертей від онкологічної патології припадає на РМЗ, 

захворюваність становить близько 16 000 випадків на 

рік, смертність – близько 8 000 випадків [2]. 

З розвитком нових технологій стало можливим 

проведення повногеномних асоціативних досліджень 

(Genom-Wide Association Studies, GWAS), в яких іден-

тифіковано багато генетичних поліморфізмів (ГП) 

(single nucleotide polymorphism, SNP), асоційованих з 

ризиком розвитку РМЗ. Визначення інформативних 

молекулярно-генетичних маркерів ризику розвитку 

пухлин необхідне для підвищення ефективності ран-

ньої діагностики захворювання, планування заходів 

профілактики їх розвитку. 

Методи молекулярної онкоепідеміологіі дозволя-

ють оцінювати вплив зовнішніх канцерогенів і їх 

метаболітів на процеси, що характеризують ранні 

стадії канцерогенезу, що дозволяє прогнозувати ризик 

розвитку захворювання [3]. 

При GWAS визначено суттєве значення полімор-

фізму гена FGFR2, пов’язаного з підвищеним ризи-

ком розвитку РМЗ. [4; 5]. Асоціативні зв’язки відріз-

нялися в різних етнічних групах [6]. Взаємозв’язок 

поліморфізмів гена FGFR2 (rs7895676, rs2981582, 

rs3135718) з ризиком розвитку РМЗ встановлений у 

популяції Західного Сибіру, поліморфізму rs1219648 

гену FGFR2 – з ризиком РМЗ для варіантів пухлини з 

певним рецепторним статусом, та в залежності від 

віку пацієнток [7]. Дослідження проведене В. М. За-

порожан та співавторами [8], демонструє, що генотип 

ризику ТТ гена FGFR2 в 1,29 разу частіше трапляєть-

ся у жінок, хворих на РМЗ, порівняно з контрольною 

групою. 

Існують повідомлення, що свідчать про те, що ге-

нетична мінливість гена FGFR2 визначає ризик вини-

кнення РМЗ у пацієнтів, які отримували променеву 

терапію з приводу лімфоми Ходжкіна, особливо у 

пацієнтів, які зазнали радіаційного опромінення в 

молодому віці [9]. Отримані дані свідчать, що ГП гена 
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FGFR2, підвищує ризик розвитку РМЗ в цілому, і, 

зокрема, після дії на людину іонізуючої радіації. 

Метою роботи було дослідити частоту поліморфі-

зму гена FGFR2 у жінок різного віку з України, хво-

рих на рак молочної залози. 

Матеріали і методи дослідження 

Основну групу хворих було сформовано з 108 жі-

нок віком 35–60 років з діагнозом РМЗ, який був під-

тверджений гістологічно. Для визначення особливос-

тей клінічного перебігу захворювання були вивчені 

історії хвороби і медичні картки хворих, створена 

комп'ютерна база даних. Основну групу розділили на 

першу групу хворих, яку склали жінки з радіаційним 

анамнезом і на другу, до якої увійшли жінки без раді-

аційного анамнезу. До групи порівняння (третя група) 

включили 38 практично здорових жінок співставного 

віку. 

Першу і другу групу розділили відповідно до віку 

на дві вікові групи ≤ 40–50 років та 51–60 років. 

Для молекулярно-генетичного дослідження вико-

ристовували зразки переферійної крові. Виділення 

ДНК здійснювали за стандартним методом з викорис-

танням набору NeoPrep
100

 DNA Magnet (NeoGene, 

Україна). Також геномна ДНК екстрагувалася із фік-

сованих формаліном і залитих парафіном тканин з 

використанням набору для виділення ДНК Quiamp 

DNA Mini Kit (Quiagen, Hilden, Німеччина). 

Генотипування поліморфних маркерів rs2981582 

гена FGFR2, проводили методом алель-срецифічної 

ПЛР з детекцією результатів в режимі реального часу 

на ампліфікаторі LightCycler ІІ (Roche, Швейцарія) з 

використанням специфічних праймерів та зондів. 

Зонди мають флуоресцентну модифікацію та барвник-

гасник (квенчер), який пригнічує флюоресценцію до 

тих пір, поки ДНК-полімераза, завдяки своїй екзонук-

леазній активності не вивільнить флуорохром в про-

цесі елонгації продукту ПЛР. Кожен крок супрово-

джувався реєстрацією флуоресцентного сигналу в 

діапазонах, відповідних інтервалам флюоресценції 

флуорофорів. Праймери для полімеразної ланцюгової 

Праймер для визначення поліморфізму гена rs2981582 

FGFR2, синтезовані фірмою «TIB MOLBIOL» (Німе-

ччина), представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Праймери для визначення поліморфізму rs2981582 гена FGFR2 
 

Праймер Послідовність (5'  3') 

Прямий CATCGCCACTTAATGAACCTGTTTG 

Зворотній GGAGAGTCCACCTGGTGCCTGCCTG 

 

Реакційна суміш складалася із зондів виготовле-

них фірмою Roche Diagnostics (Німеччина). Ампліфі-

кацію проводили в наступних умовах: початкова де-

натурація 10 хв при 95 
о
C; 45 циклів ампліфікації, які 

експоненціально збільшують кількість ампліконів для 

молекулярного аналізу та включають денатурацію 

при 95
о 

C – 10 с, реасоціацію при 60
о
C – 10с, синтез 

при 72 
о
C 15 с; плавлення за температури 95 

о
C – 20 с, 

40
о 
C – 40 с та 85 

о
C; охолодження при 40

о 
C – 30 с. 

Після закінчення реакції ампліфікації проводили 

облік і аналіз одержаних результатів згідно рекомен-

дацій фірми-виробника.  

Статистичні розрахунки виконували за допомогою 

програмного забезпечення, яке знаходиться у вільно-

му доступі мережі Інтернет. Визначення частоти по-

ліморфних алелей та відповідності розподілу геноти-

пів оцінювали за рівнянням Харді-Вайнберга. Силу 

асоціацій алелів, генотипів та їх сполучень за полі-

морфними варіантами генів, що вивчались, з ризиком 

розвитку захворювання оцінювали за величиною від-

ношення шансів (ВШ) (odds ratio, OR) у межах 95 % 

довірчого інтервалу (confidence interval, CI) за допо-

могою за допомогою методів варіаційної статистики, 

прийнятих для біологічних досліджень [10; 11] і ре-

комендованих для обробки результатів молекулярно-

генетичних досліджень розраховували за рекоменда-

ціями Бабич і співавт [12]. 

Результати дослідження та їх обговорення. У 

результаті проведеного молекулярно-генетичного 

аналізу ДНК у 108 хворих на РМЗ (у 46 та 62 пацієн-

тів з радіаційно-обумовленим та спонтанним РМЗ, 

відповідно) та 38 пацієнтів без РМЗ встановлено ге-

нотипи щодо поліморфізму rs2981582 гена FGFR2. 

Встановлений розподіл генотипів і алелей за полі-

морфним варіантом rs2981582 гена FGFR2 у першій 

та другій групах вірогідно не відрізнявся від теорети-

чно очікуваного щодо рівноваги Харді-Вайнберга 

(табл. 2). При аналізі частоти поліморфного локусу 

rs2981582 гена FGFR2 у всіх обстежених жінок, неза-

лежно від віку частота мінорного алелю становила 

29,7 %. Розподіл генотипів і частот алелей даного 

поліморфізму представлено на (рис. 1). 
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Рис. 1. Розподіл генотипів і частот алелей rs2981582 гена FGFR2 у досліджуваних когортах 

 

Таблиця 2  

Частота генотипів і алелів генетичного поліморфізму rs 2981582 гена FGFR2  

серед пацієнтів з раком молочної залози з радіаційним анамнезом та без нього 
 

Генотипи/алелі 

Частота алелів і генотипів, % 

Хворі на РМЗ з радіаційним 

анамнезом 

Хворі на РМЗ без радіаційного 

анамнезу 

N 

Ф
а

к
т
и

ч
н

а
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а
ст

о
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а
 

H
W

E
 

x
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p N 
Ф
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т
и

ч
н

а
 ч

а
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о
т
а
 

H
W

E
 

x
2 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 
віком ≤ 40-50 років 

  

СС 9 45, 0 39,1   15 46,9 37,1 

СТ 7 35,0 46,9 1,28 0,26 9 28,1 47,6 5,36 0, 02 

ТТ 4 20, 0 14,1   8 25,0 15,3   

С 25 62,5 -   39 60,9 -   

Т 15 37,5 -   25 39,1 -   

 

 

 

 

 

 

 

 
віком 51-60 років 

  

СС 9 34, 6 25,0   13 43,3 44,4 

СТ 8 30,8 50,0   14 46,7 44,4 0,08 0,78 

ТТ 9 34, 6 25,0 3,85 0,05 3 10,0 11,1   

С 26 50,0 -   40 66,7 -   

Т 26  50,0 -   20 33,3 -   

Примітка. N – кількість спостережень; HWE ( Hardy-Weinberg equilibrium) – теоретично очікувана частота при рівновазі 

Харді-Вайнберга. 

 

Для того, щоб перевірити чи пов’язана різниця в 

старшій віковій групі з радіаційним фактором або 

вона обумовлена різницею між віковими групами 

серед пацієнтів з РМЗ, було проведено розрахунок 

алелей та генотипів між віковими групами I когорти 

хворих та віковими групами II когорти хворих. Різни-

ці між віковими групами хворих на РМЗ з радіацій-

ним анамнезом (I група) не знайдено. 

Різниці по поліморфізму rs 2981582 гена FGFR2 

між віковими групами хворих на РМЗ без радіаційно-

го анамнезу (II група) не знайдено також. Тенденція 

до статистичної різниці між молодшою та старшою 

віковою групою у пацієнтів з РМЗ II групи обумовле-

на малочисельністю молодшої групи. 

Натомість, статистично більша частота мутантного 

генотипу Т/Т поліморфізму rs 2981582 гена FGFR2 

знайдена в старшій віковій групі (51-60 років) хворих 

з радіаційним анамнезом, порівняно до співставної за 

віком групи хворих без радіаційного анамнезу за ре-

цесивною моделлю успадкування (χ2=5,01, р=0,03) 

(табл. 3). 

Відсутність різниці між всіма віковими групами I 

когорти хворих та всіма віковими групами II когорти 

хворих та наявність різниці між групами хворих ста-

ршого віку між хворими на РМЗ з радіаційним анам-

незом порівняно до пацієнтів з РМЗ без радіаційного 

анамнезу вказує на значення радіаційного опромінен-

ня для розвитку захворювання саме у віці 51–60 років. 
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При аналізі частоти поліморфного локусу 

rs2981582 гена FGFR2 у всіх обстежених жінок, неза-

лежно від віку, частота мінорного алелю становила 

29,7 %. При аналізі частоти ГП rs2981582 гену FGFR2 

у жінок з радіаційним анамнезом (I група) та у жінок 

хворих РМЗ без радіаційного анамнезу (II група), 

частота мутантного ГП rs2981582 гена FGFR2 в I 

групі порівняння у віком ≤40–50 років становила  

20,0 %, віком 51–60 років 34,6%. У ІІ групі жінок 

хворих РМЗ без радіаційного анамнезу частота мута-

нтного ГП rs2981582 гену FGFR2 у жінок віком  

≤40–50 років становила 25,0 %, віком 51–60 років – 

10,0 % (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Розподіл генотипів і алелів генетичного поліморфізму rs 2981582 гена FGFR2  

серед пацієнтів з раком молочної залози з радіаційним анамнезом та без нього 
 

Генотипи/ 

алелі 

Хворі на 

РМЗ без 

радіаційного 

анамнезу 

 

Хворі на РМЗ з радіаційним анамнезом 

 

n (%) n (%) x2 p OR (95%CI) 

  віком ≤ 40-50 років 

CC 15(46,9) 9 (45,0)    

CT 9(28,1) 7 (35,0) 0,02 0, 9 0,93 (0,30 – 2,85) 

TT 8(25,0) 4 (20,0)   1,08 (0,35 – 3,31) 

C 39(60,9) 25 (62,5) 0,03 0,87 1,07 (0,47 – 2,41) 

T 25(39,1) 15 (37,5)   0,94 (0,41 – 2,11) 

  віком 51-60 років 

CC 13(43,3) 9 (34,6)    

CT 14(46,7) 8 (30,8) 5,01 0,03 0,21 (0,05 – 0,89) 

TT 3(10,0) 9 (34,6)   4,76 (1,13 – 20,12) 

C 40(66,7) 26 (50) 3,20 0,07 0,30 (0,29 – 1,07) 

T 20(33,3) 26 (50)   2,0 (0,93 – 4,29) 

Примітка. N – кількість осіб, P – значимість відмінностей у розподілі генотипів між контрольною і дослідною групою, OR 

(odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів. 

 

Таким чином, частоти мінорного генотипу полі-

морфізму rs2981582 гена FGFR2 склали: 28,21 % для 

хворих з радіаційним анамнезом, 17,7 % для хворих 

без радіаційного анамнезу. Дані частоти мутантного 

генотипу є дещо нижчими від знайдених у сусідніх 

країнах [13], що може бути пов’язано з меншою вибі-

ркою в нашому дослідженні. Отримані дані підтвер-

джують вклад однонуклеотидного поліморфізму 

rs2981582 гена FGFR2 в розвиток РМЗ, зокрема раді-

аційно-асоційованого. Генотип Т/Т поліморфізму rs 

2981582 гена FGFR2 в старшій віковій групі (51–60 

років) хворих з радіаційним анамнезом зумовлює 

статистично підвищений ризик розвитку радіаційно-

асоційованого РМЗ 
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА FGFR2 У БОЛЬНЫХ ЖЕНЩИН РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С УКРАИНЫ 

 

Присутствие генетического полиморфизма rs2981582 гена FGFR2 было исследована как фактор риска 

развития рака молочной железы у 108 страдающих этим заболеванием и 38 женщин контрольной группы. 

Среди женщин с радиационным анамнезом в возрасте 51–60 лет частота минорного аллеля была вероятно 

выше, чем у женщин, страдающих раком молочной железы без радиационного анамнеза [x2 = 5,01, p=0,03; 

OR=4,76(95 % CI: 1,13-20,12)]. Присутствие мутантного генотипа ТТ полиморфизма rs2981582 гена FGFR2 

ассоциировано с повышенным риском возникновения радиационно-ассоциированного рака молочной железы 

у женщин старшей возрастной группы (51–60 лет). 

Ключевые слова: рак молочной железы; генетический полиморфизм; FGFR2. 
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GENE FGFR2 POLYMORPHISM IN WOMEN WITH BREAST 

CANCER IN UKRAINE 

 

The presence of genetic polymorphisms rs2981582 of FGFR2 gene was studied as a risk factor for breast cancer 

in 108 patients with breast cancer and 38 women in the control group. Among women with radiation impact history 

aged 51-60, the frequency of minor allele was significantly higher than in female patients with breast cancer without 

radiation impact history [x2 = 5,01, p = 0,03; OR = 4,76 (95 % CI: 1,13–20,12)]. The presence of a mutant genotype 

of TT polymorphism rs2981582 of FGFR2 gene is associated with increased risk of radiation-associated breast cancer 

in older women (aged 51–60). 
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ЗНАЧЕННЯ РАДІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ  

ДОСЛІДЖЕНЬ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ОЦІНЦІ  

ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ТРОМБОЕМБОЛІЇ  

ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ 

 

 

Представлені результати комплексного обстеження 103 пацієнтів з підозрою на 
ТЕЛА. Показано, що перфузійна пульмоносцинтиграфія у зв´язку з достатньою інфор-
мативністю (вірогідність визначення ТЕЛА становить майже 70 %), низькою інвазивні-
стю і променевим навантаженням, є методом скринінгу при обстеженні хворих з підоз-
рою на ТЕЛА і може бути використана в Україні, як метод ранньої її діагностики. Розро-
блений алгоритм комплексного обстеження пацієнтів з підозрою на ТЕЛА дає можли-
вість рекомендувати доцільну послідовність діагностичних заходів для прискорення 
встановлення діагнозу ТЕЛА, знизити променеве навантаження на пацієнта, запобігти 
травматичності досліджень, алергічних ускладнень та проведення моніторингу за пе-
ребігу захворювання. Доведено, що найбільш висока діагностична точність при діагно-
стиці ТЕЛА спостерігається при інтеграції даних двох променевих методів досліджень 
– перфузійної пульмоносцинтиграфії та комп´ютерної ангіопульмонографії: своєчасний 
діагноз тромбоемболії в системі легеневої артерії був встановлений у 93 (90,3 %)  
пацієнтів. 

Ключові слова: перфузійна пульмосцинтиграфія; комп’ютерна томографія; інтег-
рація даних; тромбоемболія легеневої артерії; ангіопульмонографія; інфаркт-
пневмонія. 

 

 

Значущість проблеми ТЕЛА наразі визначається 

зростанням частоти при різних захворюваннях, після-

операційних і посттравматичних емболій при склад-

них хірургічних втручаннях, тими обставинами, що 

ТЕЛА є третьою за частотою причиною смерті у роз-

винутих країнах, поступаючись лише серцево-

судинним захворюванням та злоякісним новоутво-

ренням [1–3]. 

ТЕЛА пов’язана зі старінням населення, розпо-

всюдженістю онкологічних захворювань, частішими 

проявами уроджених та набутих тромбофілій, зрос-

танням травматизму, неконтрольованим прийомом 

гормональних препаратів. Частота тромбозу глибоких 

вен (ТГВ) нижніх кінцівок у загальній популяції роз-

винутих країн становить майже 160 випадків на 100 

тис. населення; поширення фатальної ТЕЛА – 5060 

випадків на 100 тис. населення [4; 5]. 

У США щорічно виявляють 201 тис. нових випад-

ків ТГВ/ТЕЛА, з них 107 тис. випадків ТГВ та 94 тис. 

ТЕЛА (з чи без ТГВ), а загальна кількість летальних 

випадків при ТЕЛА становить у середньому майже 

200 тис. [5; 6]. 

ТЕЛА є третьою за поширеністю причиною смерті 

серед серцево-судинних захворювань після гострого 

інфаркту міокарда та інсульту. Серед пацієнтів тера-

певтичного профілю найчастіше ТЕЛА виникає при 

інсульті (65 %), інфаркті міокарда (22 %), гострих 

терапевтичних захворюваннях (>15 %), у людей по-

хилого віку (9 %). За даними Фремінгемського дослі-

дження, смертність від ТЕЛА складає 15,6 % усієї 

госпітальної смертності (при хірургічних захворю-

ваннях – 18 %, терапевтичних – 82 % випадків) [7]. 

ТЕЛА вийшла на перше місце серед причин мате-

ринської смертності, на одне з перших  серед причин 

післяопераційної летальності, особливо травматології, 

ортопедії та онкології [8]. Варто зазначити, що у разі 

масивної ТЕЛА за статистикою 50 % хворих помирає 

протягом перших 30 хв від початку захворювання, 

тому в цих випадках діагностика здійснюється лише 

за оцінкою клінічних проявів. Такі хворі потребують 

негайного ефективного лікування в реанімаційному 

відділенні і немає часу застосовувати променеві мето-

ди діагностики [9; 10]. 

В усіх інших випадках для діагностики ТЕЛА, ра-

зом з клінічними ознаками, доцільно використовувати 

променеві методи дослідження, які входять в стандартні 

алгоритми діагностики в країнах світу [4, с. 11–13]. 
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Стандартними методами діагностики ТЕЛА є: ви-

значення газового складу крові, загальний та біохімі-

чний аналіз крові, визначення лактатдегідрогенази та 

білірубіну, рівня D-димеру; інструментальні методи: 

електрокардіографія, рентгенологічне дослідження та 

комп’ютерна томографія органів грудної клітини, 

ехокардіографія, ангіопульмонографія, радіоізотопні 

дослідження легень. 

Втім, навіть комплексне використання цих методів 

не дозволяє своєчасно отримати необхідну інформа-

цію, особливо в плані прижиттєвої візуалізації тром-

бів у гілках легеневої артерії для визначення відсотка 

легеневої паренхіми із порушенням кровообігу [14; 

15] можна за допомогою променевих методів дослі-

джень, які недостатньо вивчені [16; 17]. 

Метою дослідження було підвищення ефективнос-

ті ранньої діагностики тромбоемболії легеневої арте-

рії за допомогою променевих методів досліджень: 

інтеграції даних перфузійної пульмоносцинтиграфії 

та комп’ютерної ангіопульмонографії.  

Матеріали та методи. В основу покладено ре-

зультати комплексного обстеження 103 пацієнтів з 

підозрою на ТЕЛА.  

Порівняльна характеристика хворих за статтю та 

віком: з 103 пацієнтів, включених в дослідження, було 

28 (27,2 %) жінок, 75 (72,82 %) чоловіків.  

Середній вік проспективно досліджуваного конти-

нгенту склав (59,18±10,1) років та коливався від 16 до 

87 років. Більшість – 90 пацієнтів (88,24 %) – були 

віком ≥ 50 років.  

Групи репрезентативні за віковим складом (р = 

0,933) – статистична не значима різниця. 

Перфузійна пульмосцинтиграфія виконана 103 па-

цієнтам, 28 (27,18 %) жінок, 75 (72,82 %) чоловіків.  

Сцинтиграфічні дослідження легень проводили за 

допомогою гамма-камер ГКС-301Т фірми «Орізон» 

(Україна). Обробку отриманих даних здійснювали за 

допомогою програмно-комп’ютерного забезпечення 

SpectWork (Україна), яке сумісне з операційною сис-

темою «Windows». 

Сцинтиграфічні дослідження легень проводили з 

фармацевтичною сполукою, міченою Тс
99м

 (період 

напіврозпаду 6 годин). Для вивчення перфузіі легень, 

визначення їх анатомо-топографічного стану та кіль-

кості функціонуючої паренхіми, використовували 

радіохімічні сполуки, які фіксуючись в легеневих 

капілярах, дозволяли отримати інформацію про осно-

вні параметри кровообігу та структури легень. Вико-

ристовували РФП Тс
99м

-MAKRO-ALBUMON вироб-

ництва Угорщина. 

Тс
99м

-MAKRO-ALBUMON вводиться у кубітальну 

вену з розрахунку 37-185 МБк.  

Після внутрішньовенного введення РФП у кілько-

сті більше 80 % макроагрегатів призводять до блоку-

вання легеневих капілярів розміром 10-90 мкм. Ефек-

тивне напівіснування макроагрегатів у легеневих 

капілярах спостерігається протягом 3–5 годин. Біоло-

гічне напівіснування становить 3–15 годин. Протягом 

цього часу макроагрегати альбуміну, що становить 

РФП, руйнуються фагоцитами клітинами ретикулоен-

дотеліальної системи. Після внутрішньовенного вве-

дення, частки розміром <1-10 мкм, потрапляють до 

органів ретикулоендотеліальної системи (печінка, 

селезінка, кістковий мозок), та виводяться нирками. 

РФП готували безпосередньо перед використан-

ням в асептичних умовах. За допомогою шприца у 

флакон з реагентом вводили 5 мл елюату з генератора 

Тс
99м

. Елюат розводили ізотонічним розчином хлори-

стого натрію до необхідної об’ємної активності. Пре-

парат вважали готовим через 5–10 хвилин інкубації 

при кімнатній температурі.  

Комплексне сцинтіграфічне дослідження легень 

починали в положенні хворого лежачі на спині.  

Детектор розташовується відносно спини пацієнта 

таким чином, щоб його серединна повздовжня вісь 

була паралельна хребту, а поперечна – знаходилась на 

рівні мечоподібного відростка грудини. РФП вводили 

внутрішньовенно, «болюсом» у кубітальну вену під 

джгутом, швидко. Після ін’єкції джгут знімали і про-

понували пацієнту швидко декілька разів зігнути та 

розігнути руку в ліктьовому суглобі для більш швид-

кого проходження «болюсу» по судинах. Запис інфо-

рмації при пульмоносцинтиграфії починали синхрон-

но із введенням РФП з набором рахунку у 500 000 

сцинтиляцій. Матриця зображення 256х256х16. Одра-

зу після закінчення збору зображення, пацієнт пере-

вертався у положення на лівій бік для отримання зо-

браження у правій бічній проекції, потім на правий 

бік для отримання зображення у лівій бічній проекції, 

потім у положенні на живіт для отримання зображен-

ня у задній проекції. 

Після завершення дослідження починали якісну та 

кількісну обробку отриманих результатів. Спочатку 

проводили візуальну оцінку під час дослідження, що 

надавало первинну інформацію про ступінь візуаліза-

ції легень на кожній проекції, стан легеневої перфузії. 

Наступним кроком виконували аналіз з виділення зон 

відсутності та зниження перфузії, та розрахунок зага-

льної площі ураження. Обробку отриманих даних 

здійснювали за допомогою програмно-комп’ютерного 

забезпечення SpectWork (Україна), яке сумісне з опе-

раційною системою «Windows». 

Запропонована нами кількісна обробка сцинтиграм 

включала етапи: 

– вибір ділянок обробки: права легеня, ліва легеня; 

розділ зображення кожної легені на 3 зони, що відпо-

відають верхнім, середнім та нижнім відділам; 

– визначення кількості імпульсів у кожній легені 

та зоні легені; 

– розрахунок вкладу кожної зони в загальний кро-

вообіг за формулою 1. 

Р( %)=(N/∑N) x 100 %,   (1) 

де Р(%) – вклад досліджуваної ділянки, N – кількість 

імпульсів досліджуваної ділянки, ∑N – сума кількості 

імпульсів в усіх зонах легень. 

КТ-ангіопульмонографія виконана 86 хворим. До-

слідження проводили на 2-х зрізовому 

комп’ютерному томографі (General Electrics) та на 

комп’ютерному томографі «Toshiba Aquillion» 16-

зрізів, з використанням інфузомату для введення кон-

трастної речовини в кубітальну вену. В якості контра-

стних препаратів використовували йодовмісні КР 

«Томогексол-300», «Томогексол-350», виробництва 

«Фармак», Україна у об’ємі 100 мл. З кубітальним 
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венозним доступом повинен використовуватись кате-

тер не менше 18 розміру, для отримання високого 

потоку контрастної речовини. Рука, в яку проводиться 

введення, повинна бути нерухомою та добре розігну-

тою, щоб попередити кутовий перегин катетеру та 

зменшити ефекти компресії вени. Для грудної порож-

нини переважним є доступ через праву ліктьову вену, 

так як це усуває полосоподібні артефакти, обумовлені 

майже горизонтальним ходом лівої плече-головної 

вени. Головна ціль контрастування при КТ-АПГ – 

обумовити постійну та достатньо тривалу фазу су-

динного контрастування, за час якої можуть бути 

зібрані дані для зображень. Для цього ми використо-

вували контрастування зі швидкістю 3–3,5 мл/сек. 

Сканування проводилось з затримкою 5 секунд після 

контрастного підсилення в легеневій артерії на 50 Hu, 

чи зі стандартною затримкою 9–15 секунд від початку 

введення, для отримання максимального контрасту-

вання легеневої артерії та її гілок. Об’єм сканування 

обмежувався верхівками легень та листками діафраг-

ми. Після отримання серії аксіальних КТ-сканів, ви-

конувалась постпроцессінгова обробка даних за до-

помогою робочої станції Toshiba з використанням 

реконструкцій зображення: двовимірної, багатопло-

щинних мультипланарних реконструкцій (MPR), про-

екції максимальної інтенсивності (МІР), тривимірних 

зображень (3D), які дозволяють візуалізувати легене-

ву артерію та її гілки.  

Всього було обстежено 103 пацієнта як хірургіч-

ного, так і терапевтичного профілів, у віці від 23 до 89 

років (середній вік 58 років). З них 42 жінки та 61 

чоловік з підозрою на ТЕЛА. 

Аналіз отриманих даних проведено за допомогою 

сучасних комп’ютерних технологій з використанням 

пакету програм STATISTIKA 6.0 (StatSoft 2001) та 

Microsoft Excell 2000. 

Результати та обговорення. 

З 103 пацієнтів, яким була проведена перфузійна 

пульмоносцинтиграфія у чотирьох стандартних прое-

кціях, сцинтиграфічні ознаки тромбоемболічного 

ураження системи легеневої артерії були виявлені у 

78 пацієнтів (75,73 %). З них у 72 пацієнтів (92,3 %) 

було виявлено двобічне ураження легеневих артерій. 

Тільки у 6 пацієнтів (7,7%) було виявлено однобічне 

ураження: правобічне – 5 пацієнтів (6,4 %), лівобічне 

– 1 пацієнт (1, 3 %). 

На пульмоносцинтиграмах осередки тромбоембо-

лії виявлялись як трикутні та овальні ділянки знижен-

ня або відсутності накопичення радіофармацевтично-

го препарату. 

Аналіз з виділення зон відсутності і зниження 

перфузії та розрахунок загальної площі ураження за 

формулою (1) надано в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Внесок кожної зони в загальний кровообіг легень у хворих на ТЕЛА 

Кількісні показники загального кровообігу між зо-

нами легень статистично не значимі (
2 =5,8; 

Р=0,194), але згідно з даними, наведеними в таблиці 1, 

домінують показники загального кровообігу у серед-

ній зоні легень. Для оцінки ступеня вираженості по-

рушень перерозподілу легеневого кровотоку визнача-

ли апікально-базальний градієнт перфузії, що відо-

бражав відношення радіоактивності у верхніх та ниж-

ніх відділах легень. 

Кількісну обробку даних проводили для кожної 

легені окремо. 

Розрахований відсоток площі із загальним обсягом 

легеневої паренхіми зі зменшеною перфузією та най-

більш уражені ділянки легень наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 4 

Відсоток площі з загальним обсягом легеневої паренхіми 

зі зменшеною перфузією та найбільш уражені ділянки легень 

Показник 
Ліва легеня, частка Права легеня, частка 

верхня нижня верхня середня нижня 

Загальна кількість 71 80 76 81 78 

 % 68,93 77,67 73,79 78,64 75,73 

)( 2Р
 

2
=3,2; Р=0,648 

2
=4,79; Р=0,693 

 

 

 

Зона легень 
Внесок кожної зони в загальний кровообіг легень, % 

права легеня ліва легеня 

Верхня 1516 1415 

Середня 2022 1819 

Нижня 1617 1315 

∑ 5155 4549 

)( 2Р
 

2
=5,8; Р=0,194 
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Як ліва, так і права легені репрезентативні за роз-

поділом виявлених уражень (Рл = 0,648; Рпр = 0,693) 

часток легень. 

Якщо при візуальній обробці не визначались діля-

нки зниженого або відсутнього накопичення препара-

ту в паренхімі легень, то робили висновок про відсут-

ність порушення перфузії в системі легеневої артерії. 

Пацієнтів без виявлених порушень легеневої пер-

фузії було 6 (5,83 %). 

Розподіл уражень легень свідчить, що найчастіше 

уражаються нижні частки, що можна пояснити анато-

мо-фізіологічною будовою легеневих артерій. 

За допомогою КТ-АПГ проаналізовані результати 

комплексного обстеження 86 пацієнтів з підозрою на 

ТЕЛА як хірургічного, так і терапевтичного профілю 

віком 23–76 років (середній вік (53 ± 7) років), з яких 

25 жінок та 61 чоловік. Усім пацієнтам проведена 

мультиспіральна комп’ютерна томографія (МСКТ)-

ангіографія на 2-зрізовому (General Electrics) та 16-

зрізовому КТ (Toshiba Aquillion), Використовувалась 

програма болюс-трекінга на стовбурі легеневої артерії 

для отримання достовірних результатів дослідження. 

При цьому легеневі артерії візуалізуються до найвід-

даленіших дистальних ділянок судинного русла.  

При обстеженні пацієнтів з підозрою на ТЕЛА за 

допомогою КТ-АПГ проводили оцінку судинного 

русла системи легеневої артерії, рівномірність діамет-

ра, наявність ділянок без контрастування, що свідчить 

про наявність тромбу, розташування тромбу відносно 

анатомічних орієнтирів і ступінь його впливу на ге-

модинаміку та морфологічний стан паренхіми легень. 

ТЕЛА була виявлена при проведенні КТ-АПГ у 51 

(59,3 %) пацієнта, при цьому наявність тромбоемболії 

легеневого стовбура і головних легеневих артерій 

виявлено у 15 (29,4 %), дольових гілок у 5 (9,8 %), 

гілок сегментарного та субсегментарного порядку у 

16 (31,4 %) і сумісне ураження у 15 (29,4 %) хворих. 

Центральні тромби були візуалізовані у 21 (41,2 %) 

пацієнта, пристінкові – у 23 (45,1 %). Серед пацієнтів 

з центральним розташуванням тромбів обтурація 

судини була тотальною у 16 випадках, субтотальною 

– у 5. У 30 пацієнтів виявлені непрямі ознаки ТЕЛА у 

вигляді інфарктів легень різних розмірів і локалізацій. 

У 29 (55,5 %) пацієнтів спостерігалось двобічне 

ураження легеневої артерії та її гілок, з них: стовбур – 

22,2 %, часткові гілки – 22,2 %, поєднане ураження – 

11,1 %. У 6 (11,1 %) хворих визначалися ознаки хро-

нічного ТЕЛА, частково кальциновані тромботичні 

маси всередині легеневих артерій, прилеглі до судин-

ної артерії, і нерівномірний чоткоподібний просвіт 

судин (див. рис. 5). Інфаркти легень виявили у 44,4 % 

хворих  переважно субплевральні, мали трикутну 

форму з основою до грудної стінки (33,3 %). Непра-

вильна поліциклічна форма інфарктів визначалась в 

11,1 % випадків (див. рис. 5). За кількістю інфарктів: 

одиночні (11,1 %), 23 зони (22,2 %), множинні 

(11,1 %); найчастіша локалізація – базальні відділи 

лівої легені (11,1 %), двостороння (22, %), однобічна 

(11,1 %). В 11,1 % випадків у зоні інфаркту визначав-

ся розпад. 

Слід відмітити, що усім 86 пацієнтам проведена 

ППСГ і за її результатами ТЕЛА виявлена у 60 

(69,75 %) випадках. Ураження однієї ділянки легені 

виявлено у 6 пацієнтів, однобічне поліфокальне ура-

ження  у 15, двобічне поліфокальне – у 39 пацієнтів. 

У 9 (10 %) випадках було виявлено ураження дрібних 

гілок легеневої артерії, чого не було діагностовано 

при проведенні КТ-АПГ. 

Отже, результати КТ-АПГ можна оцінювати за 

клінічною ймовірностю діагнозу: у пацієнтів з низь-

кою та помірною вірогідністю ТЕЛА (за шкалою 

Wells) відсутність ТЕЛА на КТ-АПГ дозволяє виклю-

чити діагноз; для пацієнтів з високою клінічною ймо-

вірністю діагнозу ТЕЛА при КТ-АПГ становить ≈ 

60 %, а при проведенні ППСГ діагноз ТЕЛА визнача-

ється у 70 % пацієнтів. 

Результати комплексного обстеження 86 пацієнтів 

з підозрою на ТЕЛА як терапевтичного, так і хірургі-

чного профілю методами МСКТ ППСГ наведені 

в таблиці 3. За даними КТ-ангіопульмонографії було 

виявлено 59,3 % (51 особа) хворих на ТЕЛА, а при 

обстеженні цих пацієнтів методом ППСГ, кількість 

хворих досягла 69,77 % (60 осіб). Слід зазначити, що 

при обстеженні хворих з підозрою на ТЕЛА методом 

пульмоносцинтиграфії у 9 (10,0 %) випадках було 

виявлено ураження дрібних гілок легеневої артерії, 

чого не діагностовано при обстеженні методом КТ-

ангіопульмонографії. Аналізуючи результати обох 

методів, оцінювали судинне русло системи легеневої 

артерії, рівномірність діаметра, наявність ділянок без 

контрастування, що свідчить про наявність тромба, 

розташування його відносно анатомічних орієнтирів і 

ступінь впливу на гемодинаміку та морфологічний 

стан паренхіми легені. 

 

Таблиця 3 

Результати комплексного обстеження пацієнтів з підозрою на ТЕЛА  

методами КТ-ангіографії та пульмоносцинтиграфії 

Тип ураження легень 

Метод дослідження 

КТ-АПГ ППСГ 

n % n % 

Двостороннє поліфокальне 29 33,72 39 45,35 

Одностороннє поліфокальне 13 15,11 15 17,44 

Ураження однієї ділянки 9 10,47 6 6,98 

Усього виявлено хворих на ТЕЛА 51 59,30 60 69,77 

– у т. ч. ураження дрібних гілок легеневої  

артерії 
  9 10,00 

Не виявлено ураження легень 35 40,7 26 30,23 

χ²; P χ² = 2,15; Р = 0,810 χ² = 1,413; Р = 0,768 
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За результатами інтеграції обох методів (ППСГ та 

КТ-АПГ) діагноз ТЕЛА був встановлений у 93 паціє-

нтів. Тобто для пацієнтів з високою клінічною ймові-

рністю встановлення діагнозу ТЕЛА при сумісному 

проведенні КТ-АПГ та ППСГ становить близько 

90,3 % пацієнтів. У 10 хворих результати інтеграції 

ППСГ та КТ-АПГ не дали вичерпної відповіді про 

характер патологічного процесу щодо закупорки ар-

теріального русла легень тромбом (емболом). Тому, 

як не дуже частий варіант, для встановлення діагнозу 

ТЕЛА виконувалась селективна ангіопульмонографія: 

у 8 пацієнтів діагноз ТЕЛА був підтверджений, у 2 

випадках ознак тромбоемболії не виявлено. 

У 30 пацієнтів були виявлені непрямі ознаки ТЕ-

ЛА у вигляді інфарктів легень різних розмірів і лока-

лізації. 

Всім пацієнтам також обовязково проводилось 

ЕКГ, результатами якої були: у 81 пацієнта було ви-

явлено перенавантаження малого кругу кровообігу. 

При УЗД судин нижніх кінцівок у 69 пацієнтів було 

виявлено варикозне розширення вен, тромбофлебіт, 

що могло бути причиною ТЕЛА. 

Висновки 

1. Встановлено, що використання пульмоносцин-

тиграфії дозволяє вивчати перфузію легень, визначати 

їх анатомо-топографічний стан та кількість функціо-

нуючої паренхіми.  

2. Пульмоносцинтиграфія має велику роздільну 

здатність та швидкість діагностики і як емісійне дос-

лідження, розкриває функціональну характеристику 

патологічного процесу. За її допомогою можливо 

виявити мінімальні метаболічні порушення в легенях 

на ранніх стадіях їх виникнення. 

3. Показано, що пульмоносцинтиграфія у зв´язку з 

достатньо інформативністю (вірогідність визначення 

ТЕЛА становить біля 70 %), малою інвазивністю і 

відносно низьким променевим навантаженням, являє 

собою метод скринінгу при обстеженні хворих з підо-

зрою на ТЕЛА і може бути використана в Україні як 

метод ранньої діагностики ТЕЛА. 

4. Встановлено, що інтеграція комбінованого ви-

користання ППСГ та КТ-АПГ у тих самих хворих 

підвищує вірогідність діагностики ТЕЛА до 92,3 %, 

що суттєво підвищує своєчасність діагностики та 

дозволяє якнайшвидше розпочати лікування. 

5. Алгоритм використання комплексного промене-

вого дослідження для пацієнтів з ТЕЛА, дає можли-

вість рекомендувати доцільну послідовність діагнос-

тичних заходів для прискорення встановлення наяв-

ності ТЕЛА, знизити променеве навантаження на 

пацієнта, запобігти травматичності досліджень, алер-

гічних ускладнень та проводити моніторинг за захво-

рюванням. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ  

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

 

Представлены результаты комплексного обследования 103 пациентов с подозрением на ТЭЛА. Показано, 

что перфузионная пульмоносцинтиграфия в связи с достаточной информативностью (вероятность определе-

ния ТЭЛА составляет почти 70%), низкой инвазивностью и лучевой нагрузкой, является методом скрининга 

при обследовании больных с подозрением на ТЭЛА и может быть использована в Украине, как метод ранней 

ее диагностики. Разработанный алгоритм комплексного обследования пациентов с подозрением на ТЭЛА да-

ет возможность рекомендовать целесообразную последовательность диагностических мероприятий для уско-

рения установления диагноза ТЭЛА, снизить лучевую нагрузку на пациента, предотвратить травматичность 

исследований, аллергических осложнений и проведения мониторинга течения заболевания. Доказано, что 

наиболее высокая диагностическая точность при диагностике ТЭЛА наблюдается при интеграции данных 

двух лучевых методов исследований - перфузионной пульмоносцинтиграфии и компьютерной ангиопульмо-

нографии: своевременный диагноз тромбоэмболии в системе легочной артерии был установлен в 93 (90,3%) 

пациентов. 

Ключевые слова: перфузионная пульмосцинтиграфия; компьютерная томография; интеграция методов; 

тромбоэмболия легочной артерии; ангиопульмонография; инфаркт-пневмония. 
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IMPORTANCE RADIOLOGIC RESEARCH METHODS IN DIAGNOSING  

AND ASSESSING TREATMENT EFFICACY ARTERY PULMONARY EMBOLISM 

 

The results of a comprehensive survey of 103 patients with a suspicion of pulmonary embolism are presented. It 

has been shown that perfusion pulmonoscintigraphy in connection with sufficient information (the probability of the 

determination of pulmonary embolism is almost 70%), low invasiveness and radiation load, is a screening method for 

the examination of patients with suspected pulmonary embolism and can be used in Ukraine as a method of early di-

agnosis . The developed algorithm of complex examination of patients with suspected pulmonary embolism makes it 

possible to recommend an appropriate sequence of diagnostic measures to accelerate the diagnosis of pulmonary em-

bolism, reduce the radiation burden on the patient, prevent traumatic research, allergic complications and monitor the 

course of the disease. It is proved that the highest diagnostic accuracy in the diagnosis of pulmonary embolism is ob-

served when integrating data from two beam methods of research - perfusion pulmonoscintigraphy and computer an-

gioplung: a timely diagnosis of thromboembolism in the pulmonary artery was established in 93 (90.3%) patients. 

Key words: perfusion pulmoscintigraphy; computed tomography; data integration; pulmonary embolism; angi-

opulmonography; infarct-pneumonia. 
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КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ  

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ  

ЗАХВОРЮВАННЯХ СУГЛОБІВ 

 

 

У статті висвітлені підходи до комплексної психолого-фізичної реабілітації хворих 
на дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів, її впровадження у сучасних оздо-
ровчо-лікувальних закладах та питання оцінки ефективності. Охарактеризовані етіо-
логія, патогенез та клінічні прояви остеоартрозів. Обґрунтовано доцільність та необ-
хідність застосування методів комплексної психолого-фізичної реабілітації. 

Наведено дані експериментального дослідження ефективності новітніх методів фі-
зичної реабілітації (екстракорпоральна ударно-хвильова терапія) у поєднанні із мето-
дами психологічного впливу. 

Зроблено висновки про ефективність застосованої комплексної методики психоло-
го-фізичної реабілітації та рекомендовано її до впровадження у спеціалізованих закладах 
реабілітації хворих із дегенеративно-дистрофічними захворюваннями опорно-рухового 
апарату. 

Ключові слова: артрози; екстракорпоральна ударно-хвильова терапія; дегенера-
тивно-дистрофічні захворювання суглобів; остеоартрози; комплексна фізична реабілі-
тація; психолого-фізична реабілітація. 

 

 

Постановка проблеми. Дегенеративно-дистрофіч-

ні великих суглобів належать до найпоширеніших 

захворювань другої половини ХХ–ХХІ століття і 

зберігають стійку тенденцію до подальшого зростан-

ня.  

Кожен 11 серед осіб, що страждають захворюван-

нями колінного суглоба стає інвалідом. Причому 2/3 

визнаних обмежено або непрацездатними молодше 45 

років.  

Хворі  різними формами остеоартрозу (середньої і 

важкої стадії) різної локалізації, як правило, непраце-

здатні і потребують поствйного лікування і реабіліта-

ційних заходів. Остеоартроз складає 12 % в структурі 

захворюваності і займає перше місце серед захворю-

вань суглобів [1; 11].  

Одним з найбільш поширених і важких дегенера-

тивно-дистрофічних захворювань опорно-рухової 

системи є деформуючий артроз. Частота досягає 50 % 

всієї суглобовій патології і від 6,4 % до 12 % від зага-

льного числа ортопедичних хворих. Соціально-

економічна значущість проблеми визначається пере-

важною  осіб середнього, найбільш працездатного 

віку, високою питомою вагою (до 30 %) пацієнтів, що 

отримують інвалідність з приводу даного захворю-

вання [1; 8; 11; 12]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Захворювання опорно-рухового апарату є актуаль-

ною проблемою у всьому світі, оскільки є однією з 

причин втрати працеспроможності осіб спрацеспро-

можного віку і ранньої інвалідності. Захворювання 

опорно-рухового апарату посідають четверте місце 

після захворювань серцево-судинної системи, злоякі-

сних новоутворень і травм. 

Деформуючий остеоартроз – хронічне дегенерати-

вне захворювання суглобів. Велика його поширеність  

5–12 % населення), часто тимчасова, а інодіі стійка, 
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втрата працездатності визначають медичну і соціальну 

значущість реабілітації цієї категорії хворих. 

Захворювання зустрічається  осіб середнього і  ві-

ку. Частіше вражає великі суглоби і суглоби хребет-

ного стовпа. Ураження колінного суглоба зустріча-

ються найчастіше, а найбільш важкою формою дефо-

рмуючого артрозу вважають артроз кульшового суг-

лобу. Причиною розвитку артрозу є травматичні пош-

кодження (важка фізична робота, спорт, різке збіль-

шення маси тіла), інфекційні захворювання суглобів, 

порушення обміну речовин, нерозпізнані аномалії 

розвитку, генетична схильність й ін. Домінуючими 

клінічними симптомами є біль і порушення функції 

сегменту. Щодо колінного суглоба – це порушення 

опорно-динамічної функції нижніх кінцівок.  

У структурі дегенеративно-дистрофічних поразок 

суглобів, значна частка доводиться на колінний суг-

лоб і досягає 33,3 % випадків. 

Деформуючий артроз часто є результатом самих 

різних патологічних процесів, починаючи від приро-

дженої дисплазії суглобових утворень до пошкоджен-

ня суглобових та навколосуглобових анатомічних 

структур. Це приводить до різноманіття клінічних 

проявів, котрі обумовлюють великі труднощі в діаг-

ностиці, і є причиною значного числа тактичних по-

милок. На жаль, найчастіше діагноз деформуючого 

ставиться за наявності клінічних проявів, які характе-

рні вже для значних морфологічних змін в суглобі. 

Завдання доклінічної діагностики дегенеративно-

дистрофічного ураження тканин суглоба поки не ви-

рішене До теперішнього часу патогенез деформуючо-

го артрозу до кінця не вивчений, що утрудняє вибір 

адекватного лікування. 

Консервативне лікування при дегенеративно-

дистрофічних ураженнях різних суглобів дає тимча-

совий нестійкий ефект і позитивний результат спосте-

рігається тільки на початкових стадіях захворювання. 

На більш пізніх стадіях основним способом лікування 

залишається хірургічне втручання, яке саме по собі є 

складною та коштовною операцією, котра потребує 

тривалого процесу післяопераційного відновлення. 

Відновлення і підтримання рухливості в суглобах, 

втраченої в результаті захворювання, залишається 

однією з актуальних проблем ортопедії [1; 14].  

Разом з медикаментозним і оперативним лікуван-

ням, особливої уваги заслуговують засоби відновного 

лікування, зокрема масаж, ЛФК та новітній арсенал 

фізіотерапевтичних методик [1; 14]. 

На сьогодні існує значний арсенал сучасних меди-
каментозних засобів лікування хворих із дегенератив-
но-дистрофічними захворюваннями суглобів, проте, 
як правило, стовідсоткове одужання при даних захво-
рюваннях майже неможливе. Крім того, зміни фізич-
ного стану, втрата можливості до елементарних рухів 
та самообслуговування, чинять вплив і на психологіч-
ний стан хворого: погіршується настрій, з’являються 
депресивні розлади, дратівливість, пригніченість, 
втрата віри у одужання та бажання брати активну 
участь у процесах лікування та реабілітації. Тому 
актуальним постає питання психологічної та фізичної 
реабілітації при дегенеративно-дистрофічних захво-
рювань опорно-рухового апарату [2; 4; 5; 7]. 

Основними методами фізичної реабілітації при де-
генеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів є 
лікувальна фізична культура, масаж та фізіотерапев-
тичні засоби (лазеротерапія, магнітотерапія, ультраз-
вук та фонофорез, мікрохвильова терапія, локальна та 
загальна кріотерапія, екстракорпоральна ударно-
хвильова терапія [3; 6; 8; 9; 10; 14] 

Загальною метою фізичної реабілітації є віднов-
лення функціональної здатності суглобів та зупинка 
прогресування захворювання. Фізична реабілітація 
призначається після зняття гостроти процесу, відсут-
ності вираженого больового синдрому та явищ актив-
ного синовіїту. В гострій стадії захворювання засто-
совують медикаментозне лікування та деякі щадні 
фізіотерапевтичні процедури (лазеротерапію, магні-
тотерапію, фонофорез гідрокортизону) [9; 10; 14]. 

Психологічний аспект реабілітації полягає у фор-
муванні у хворого адекватного (конструктивного) 
ставлення до власної хвороби, мотивації до активної 
участі у відновному лікуванні, виконання призначень 
лікаря та реабілітолога, подоланні депресивних про-
явів, стабілізації психоемоційного стану хворого. 
Основними методами психологічної реабілітації пос-
тають індивідуальні консультативні бесіди, групова 
психокорекція, аутогенне тренування, техніки тілес-
но-орієнтованої терапії [9; 13]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Авторами проведене експериментальне дослі-

дження ефективності комплексної психолого-фізичної 
реабілітації хворих на дегенеративно-дистрофічні 
захворювання суглобів (переважно кокс- та гнартро-
зи). Дослідження проведено на базі Центру прогреси-
вної медицини та реабілітації ReaMed, протягом 2015 
року. У дослідженні взяли участь 82 пацієнти із діаг-
нозом гонартроз та коксартроз (ІІ-ІІІ стадія), котрим 
були призначені курс фізіотерапевтичного лікування 
(екстракорпоральна ударно-хвильова терапія та лазе-
ротерапія), ЛГ (розроблений індивідуально комплекс, 
котрий пацієнти виконували дома самостійно), трак-
цію суглобу та психологічний супровід у вигляді 
індивідуальний консультаційних бесід та групової 
психокорекції. На початку експерименту всі пацієнти 
були обстежені єдиною програмою, що включала 
діагностику психоемоційного стану, клініко-
лабораторні та інструментальні методи дослідження 
фізичного стану.  

У всіх хворих був виражений больовий синдром 
(6,8 балів за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ)) та 
обмеження руху у ураженому суглобі. Хворим був 
призначений курс ударно-хвильової терапії. ЕУХТ 
здійснювали за допомогою апарату німецької фірми 
«П’езовейв».  

На сьогоднішній день чітко визначені і відомі 
тільки фізичні параметри екстракорпоральної ударно-
хвильової терапії (ЕУХТ), що стало можливим завдя-
ки значному емпіричному вивченню клінічних ре-
зультатів ЕУХТ. 

На відміну від фізичних явищ біологічні і/або мо-
лекулярно-біологічні зміни, викликанізастосуванням 
ЕУХТ, по суті залишаються невідомими і мало дослі-
дженими. 

Молекулярно-біологічна дія екстракорпоральних 
ударних хвиль є по суті механічною напругою, яка 
може викликати вивільнення деяких власних речовин 
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організму, при цьому такі речовини здатні встанов-
лювати зв’язок між окремими клітинами, а також 
вони роблять можливою передачу сигналів в кліти-
нах. Така передача сигналів має життєво важливе 
значення для підтримки спеціальних функцій сигна-
льних клітин. Передача сигналів викликає направле-
ний потік інформації; її сигнали можуть розглядатися 
як одиниці біологічної інформації, що викликають 
певні біохімічні зміни в клітинах, для яких признача-
ється сигнал. При цьому організм використовує різні 
вектори передачі сигналів, як внутрішньоклітинні так 
і міжклітинні. Деякі клітини утворюють між собою 
міжклітинні канали, т. з. «щілиновидні з’єднання» або 
«канали між клітинами», через які маленькі молекули 
можуть проходити і запускати фізіологічні процеси в 
партнерських клітинах. Крім того, зв’язок може здій-
снюватися за допомогою рецепторів, що знаходяться 
на стінках клітини, або за рахунок вивільнення т.з. 
нейроендокринних передавачів, які можуть переміща-
тися на великі відстані, щоб досягти мети. Врешті-
решт, будь-яка міжклітинна передача сигналів приве-
де до внутрішньоклітинної стимуляції і активації 
цільових клітин з тим, щоб викликати функції, харак-
тернідля тих клітин. 

Терапевтичний випромінювач апарату розташову-
вався локально в зоні дії. Проводяться до 2000 імпу-
льсів на одну область; експозиція – 10–15 хвилин, на 
курс – 4–5 сеансів; кожен сеанс проводиться один раз 
в 7–10 днів. Використовується метод зворотного 
зв’язку під час процедури. 

Ефективність ЕУХТ оцінювалася по зниженню 
больового синдрому і збільшенню об’єму рухів в 
суглобах.  

Лазеротерапію здійснювали інфрачервоним лазер-
ним променем в імпульсному режимі (потужність 16 
Ватт в імпульсі), частота 100 Гц, методика скануюча, 
фігура 5, кількість полів 3 на один суглоб (2 поля – по 
передній та задній поверхнях колінного суглобу, 1 
поле – бокова поверхня колінного суглобу, час впливу 
на одне поле – 2 хвилини, сумарний час впливу на 
один суглоб – 8 хвилин, 10 процедур на курс лікуван-
ня щоденно. Опромінення виконувалося за допомо-
гою апарату «Оптрон-4» виробництва Німеччини. 

Критеріями ефективності реабілітації виступили 
ступінь вираженості больового синдрому (за методом 
ВАШ), суглобовий індекс, активність запального 
процесу та амплітуда рухів у суглобах. Динаміку 
психоемоційного стану визначали за допомогою по-
вторного психодіагностичного обстеження. 

Отримані дані контрольного обстеження хворих 
свідчать про те, що ЕУХТ приводить до істотного 
(Р<0,01) поліпшення стану хворих. Так, больовий 
синдром по ВАШ зменшився або зник у 82 %, а об'єм 
рухів в суглобах збільшився у 73 % хворих.  

Після ЕУХТ істотне (Р<0,01) зниження больового 
синдрому відбулося у всіх вікових групах, аленай-
більш виражено у віці 30–40 років (на 59 %). У віці 
41–50 років больові відчуття зменшилися на 44 %, у 
віці 51–60 років – на 52 %; у віці від 61 року і старше 
– 49 %. Інтенсивність цього зниження залежала також 
від стану хворих до лікування, коли больовий синд-
ром найменш виражений був у хворих у віці від 30 до 

40 років (5,4 по ВАШ) і найбільш виражений у віці 
від 41 до 50 років (7,0 по ВАШ), а також у хворих від 
61 року і старше (7,7 по ВАШ).  

Відмічено, що за даними гоніометрії у хворих піс-
ля ЕУХТ об’єм рухів в суглобах збільшувався до  
24 %. Встановлено тривалості захворювання на сту-
пінь відновлення рухливості в суглобі. Так, у хворих 
зтривалістю захворювання до 6 міс, об’єм рухів в 
суглобах відновлювався раніше і більш продуктивно, 
в порівнянні з групою хворих з тривалістю захворю-
вання 3 роки і більше. У першої групи об’єм рухів в 
суглобах після ЕУХТ збільшився на 23 %, у другої – 
на 16 %. Відмінність між цими показниками статис-
тично достовірні (F=3.4; P<0,05). 

Таким чином, отримані дані свідчать про високу 
ефективність ударно-хвильової терапії при лікуванні 
деформуючого артрозу. При цьому, встановлено що 
ступінь зниження больових відчуттів за допомогою 
ЕУХТ істотно не залежить від віку, статі і тривалості 
захворювання: проте, відновлення об’єму рухів у 
хворих з артрозом із збільшенням давності захворю-
вання піддається меншій корекції. 

Узагальнюючи отримані в ході експериментальних 
досліджень дані, зазначимо, що у реабілітації хворих 
на деформуючий артроз найбільш вираженим ефек-
том володіє метод екстракорпоральної ударно-
хвильової терапії, більш виражене зменшення больо-
вого синдрому відмічалося також при впливі на суг-
лоб методом лазеротерапії.  

Отже, на наш погляд, доцільно комплексну реабі-
літацію гон- та коксартрозів проводити з застосуван-
ням комбінацій вищезазначених методик. Рекомендо-
вана нами схема: ударно-хвильова терапія № 5 (1 раз 
у 7–10 днів), у перервах між сеансами УХТ лазер  
№ 10 (ч/з день, час експозиції 10 хв.). Для покращення 
психоемоційного фону та активності участі пацієнта у 
процесі відновного лікування слід застосовувати ін-
дивідуальні психоконсультаційні бесіди, методики 
аутогенного тренування, релаксації. 

Висновки. Запропонована авторами комплексна 
методика реабілітації дегенеративно-дистрофічних 
захворювань суглобів знайшла експериментальне 
підтвердження своєї ефективності. За результатами 
контрольного дослідження було відмічено покращен-
ня за усіма показниками у 80 % хворих (всі хворі 
протягом року пройшли по 2 курси комплексної реа-
білітації). Наприкінці другого курсу у хворих значно 
зменшилися суб’єктивні відчуття болю та уранішньої 
скутості, збільшилася амплітуда рухів у суглобах, 
зникли прояви активного запального процесу. Повто-
рне психодіагностичне обстеження показало змен-
шення рівня особистісної тривожності, покращення 
психоемоційного стану, підвищення активності паці-
єнтів та мотивації щодо участі у реабілітаційному 
процесі, зниження кількості депресивних проявів і 
підвищення якості життя пацієнтів. 

Таким чином, можна зробити висновки про ефек-
тивність застосованої комплексної методики психоло-
го-фізичної реабілітації та рекомендувати її до впро-
вадження у спеціалізованих закладах реабілітації 
хворих із дегенеративно-дистрофічними захворюван-
нями опорно-рухового апарату. 
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ  

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ 
 

В статье освещены подходы к комплексной психолого-физической реабилитации больных дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями суставов, ее внедрение в современных оздоровительно-лечебных учрежде-

ниях и вопросы оценки эффективности. Охарактеризованы этиология, патогенез и клинические проявления 

остеоартроза. Обоснована целесообразность и необходимость применения методов комплексной психолого-

физической реабилитации.  

Приведены данные экспериментального исследования эффективности новейших методов физической ре-

абилитации (экстракорпоральная ударно-волновая терапия) в сочетании с методами психологического воз-

действия. Сделаны выводы об эффективности примененной комплексной методики психолого-физической 

реабилитации и рекомендации к ее применению в специализированных учреждениях реабилитации больных 

с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: артрозы; экстракорпоральная ударно-волновая терапия; дегенеративно-дистрофические за-

болевания суставов; остеоартроз; комплексная физическая реабилитация; психолого-физическая реабилитация. 
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THE COMPLEX REHABILITATION IN DEGENERATIVE-DYSTROPHIC DISEASES OF JOINTS 

 

The article deals with the assessment of the effectiveness of complex psychological and physical rehabilitation of 

patients with degenerative degenerative joint disease. We characterize the etiology, pathogenesis and clinical 

manifestations of osteoarthritis. The expediency and the need for methods not only physical but also psychological 

rehabilitation. The data of experimental studies of the effectiveness of new methods of physical rehabilitation 

(extracorporeal shock wave therapy), in combination with methods of psychological influence. 
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The conclusions on the effectiveness of the applied complex methods of psychological and physical rehabilitation 

and recommended the implementation of Institutional rehabilitation of patients with degenerative-dystrophic diseases 

of the musculoskeletal system. 

Key words: arthritis; extracorporeal shock wave therapy; degenerative degenerative joint disease; osteoarthritis; 

comprehensive physical rehabilitation; psychological and physical rehabilitation. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ  

СПЕРМАТОГЕНЕЗУ ПІСЛЯ ГОСТРОГО  

ОПРОМІНЕННЯ ТАЗОВОЇ ДІЛЯНКИ ЛАБОРАТОРНИХ 

ТВАРИН ІОНІЗУЮЧОЮ РАДІАЦІЄЮ 

 

 

Досліджували вплив локального гострого опромінення ділянки тазу білих щурів іоні-
зуючою радіацією в дозах 1,0–7,0 Гр на особливості гормональної регуляції сперматоге-
незу в пострадіаційний період тривалістю у – 45 діб. В результаті експериментів вда-
лося встановити, що одноразове гамма-опромінення статевих органів зумовлює під-
вищення рівня гіпофізарних гонадотропінів (ФСГ та ЛГ) в крові тварин. При цьому від-
бувалося одночасне зростання вмісту естрадіолу при паралельному зниженні концент-
рації тестостерону. В той же час рівень інгібіну Б та анти-Мюллерового гормону зни-
жувався порівняно з контролем. Розвиток гормонального дисбалансу у вказаному на-
прямку посилювався пропорційно до тривалості пострадіаційного періоду і прямо зале-
жав від величини дози опромінення, а тому набував максимального вираження на 45-ту 
добу після опромінення в дозі 7,0 Гр. 

Ключові слова: локальне опромінення; сперматогенез; тестостерон; естрадіол; фолі-
кулостимулюючий гормон; лютеїнізуючий гормон; інгібін Б; анти-Мюллеровий гормон. 

 

 

Згідно із законами радіобіології, клітини сперма-

тогенного епітелію є найбільш радіочутливими порів-

няно з іншими клітинами, оскільки вони перебувають 

в стані постійної проліферації та мейотичного поділу. 

Через це, радіотерапевтичне лікування захворювань 

або тривале проживання на радіоактивно забруднених 

територіях можуть стати саме такими чинниками, що 

призводять до порушення сперматогенезу, загибелі 
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статевих клітин, появи азооспермії і чоловічої інфер-

тильності [1–3]. 

На теперішній час показано, що клітини спермато-

генного епітелію функціонують за умов складної 

нейрогуморальної регуляції, яка здійснюється як гор-

монами гіпофізу (фолікулостимулюючим (ФСГ) та 

лютеїнізуючим (ЛГ) гормонами), так і стероїдними 

гормонами, що виробляються клітинами Лейдига 

(тестостерон, 17β-естрадіол) та Сертолі (дигідротес-

тостерон) в яєчках [4; 5]. Крім того, встановлено, що 

спермоутворююча функція генеративного епітелію за 

своєю активністю може бути охарактеризована на 

підставі визначення деяких біологічно активних речо-

вин, зокрема інгібінів, активінів, анти-Мюллерового 

гормону, зв’язуючого білку статевих гормонів 

(SHBG), андроген-зв’язуючого білку (ABP), убіквіти-

ну, інтерлейкіну-6, фолістатину тощо. Деякі з цих та 

інших речовин за всіма ознаками можуть бути відне-

сені до прогностичних маркерів сперматогенезу, при-

чому на особливу увагу заслуговують саме ті з них, 

що регулюють певні стадії сперматогенезу або утво-

рюються внаслідок функціональної активності спер-

матогенного епітелію [6; 7]. В цьому зв’язку багаторі-

чними дослідженнями встановлено, що ФСГ, 

зв’язуючись зі специфічними рецепторами на поверх-

ні клітин Сертолі, ініціює проліферацію сперматого-

ній типу А у В та їх подальшу диференціацію в спер-

матоцити. В той же час, ЛГ взаємодіє з ЛГ-

специфічними рецепторами на поверхні клітин Лей-

дига і запускає синтез тестостерону в цих клітинах. У 

свою чергу, тестостерон регулює пізні стадії дифере-

нціації сперматоцитів у сперматиди і, зрештою, в 

сперматозоїди. Згодом, за допомогою ферменту 5`-

редуктази з тестостерону в клітинах Сертолі утворю-

ється дигідротестостерон, котрий у комплексі з анд-

роген-зв’язуючим білком зумовлює мобілізацію неру-

хливих сперматозоїдів під час їх транзиту через епі-

дидиміси до сім’явиносної протоки та завершення 

сперміогенезу. Здійснення редукційних поділів спер-

матоцитів супроводжується синтезом дипептидного 

гормону інгібіну Б клітинами Сертолі, що пригнічую-

чи впливає на синтез ФСГ гіпофізом. Крім того, дигі-

дротестостерон перетворюється ферментом аромата-

зою в клітинах Лейдига на 17β-естрадіол. Анти-

Мюллеровий гормон зумовлює формування чолові-

чих статевих органів, причому його синтез у певній 

мірі регулюється тестостероном [8–10]. Внаслідок 

цього порушення сперматогенезу і розвиток інферти-

льності, як правило, супроводжуються пригніченням 

утворення анти-Мюллерового гормону клітинами 

Сертолі. Як бачимо, саме за допомогою таких речо-

вин, як ФСГ, ЛГ, інгібін Б, тестостерон, дигідротесто-

стерон та 17β-естрадіол, і кількісного їх визначення в 

біоматеріалі, тобто сироватці крові, сечі та спермі, 

можна спостерігати за перебігом сперматогенезу і 

контролювати функціональний стан чоловічої репро-

дуктивної системи. Крім того, впливаючи на синтез 

гонадотропінів за допомогою аналогів чи антагоністів 

тестостерону або аналогів чи антагоністів гонадотро-

пін-рилізинг фактору гіпоталамусу, можна створюва-

ти передумови для ефективної репарації радіоіндуко-

ваних пошкоджень у клітинах сперматогенного епіте-

лію шляхом уповільнення проліферації сперматогоній 

типу А і пригнічення їх диференціації послідовно у 

сперматогонії типу В і сперматоцити з тим, щоб на-

копичити достатній пул стовбурових клітин за умов 

радіаційного колапсу сперматогенного епітелію і не 

допустити остаточного виснаження залишкових спе-

рмопродукуючих ресурсів гонад для подальшого 

здійснення сперматогенезу [11–15]. Це створює пере-

думови для протидії виникненню вад репродуктивної 

функції тварин і людини за умов радіаційного впливу, 

за ефективністю якої можна буде легко спостерігати 

за допомогою прогностичних маркерів сперматогене-

зу, розроблених із залученням гіпофізарних гонадот-

ропінів, статевих стероїдів гонад, інгібіну Б та анти-

Мюллерового гормону. 

Метою дослідження було вивчення дії локального 

опромінення тазової ділянки лабораторних щурів 

гамма-променями в різних дозах в діапазоні 1,0–7,0 

Гр на динаміку зміни вмісту ФСГ, ЛГ, тестостерону, 

естрадіолу, інгібіну Б та анти-Мюллерового гормону в 

сироватці крові тварин в пострадіаційний період. 

Матеріали та методи дослідження.  

Експерименти були проведені на статевозрілих бі-

лих лабораторних щурах віком у 2,5 місяці. Тварин 

утримували на штучному світловому дні (12-годин-

нний день/12-годинна ніч) та звичайному харчовому 

раціоні, що складався з сухого корму та питної води в 

необхідній кількості. Експерименти здійснено у відпо-

відності до конвенції Ради Європи щодо захисту хребе-

тних тварин, яких використовують у наукових цілях.  

Локальне опромінення тестикул тварин здійсню-

вали на установці «РОКУС» (джерело гамма-квантів – 
60

Со; потужність поглинутої дози 106,6 сГр/хв) в до-

зах 1,0; 2,0; 4,0 та 7,0 Гр. Все тіло тварин, окрім тазо-

вої частини, було захищене свинцевим жилетом. Пог-

линута доза гамма-радіації вимірювалась за допомо-

гою сульфату заліза з використанням тваринного 

фантому. Для контрольної групи тварин проводилась 

імітація опромінення. 

У тварин через 1, 7, 15 та 45 діб після локального 

опромінення відбирали кров з хвостової вени. Сиро-

ватку крові отримували шляхом центрифугування при 

1500 об/хв протягом 15 хв, після чого сироватку збе-

рігали при -20°С для подальших аналізів, але не біль-

ше 1 місяця. Визначення концентрації гормонів в 

сироватці крові проводили в різні терміни після 

опромінення за допомогою імуноферментних наборів 

ELISA kit виробництва фірми DRG (Німеччина). Всі 

вимірювання здійснювали на автоматичному імуно-

ферментному аналізаторі CHEM WELL. 

Порівняння даних для різних груп тварин прово-

дили із застосуванням дисперсійного аналізу 

«ANOVA» та непарного тесту Стьюдента з поправ-

кою Бонфероні [16]. Довірчі інтервали для середніх 

значень визначали за допомогою t-критерію при 

р=0,95 на підставі підрахунку стандартної похибки. 

Основу статистичної обробки складали двобічні криві 

розподілу випадкових даних. Відмінності вважали 

статистично значущими при р≤0,05. Аналіз отрима-

них даних проведено за допомогою сучасних 

комп’ютерних технологій з використанням пакету 
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програм STATISTIKA 6.0 (StatSoft 2001) та Microsoft 

Excell 2000. 

Результати та їх обговорення. В проведеному 

досліджені було проаналізовано ті зміни, які відбува-

ються в гормональному статусі білих щурів під дією 

локального гамма-опромінення. В цьому зв’язку було 

показано, що при опроміненні тестикул у різних дозах 

в пострадіаційний період, котрий для цієї серії експе-

риментів тривав до 45 днів, спочатку спостерігалось 

зменшення ФСГ у сироватці крові до 95 % контролю 

при дозі в 1,0 Гр на 7-му добу, яке згодом поступово 

зникало(табл. 1). Внаслідок цього вже на 45-ту добу 

пострадіаційного періоду вміст ФСГ в сироватці крові 

досягав контрольного значення.  

 

Таблиця 1 

Вплив різних доз локального гамма-опромінення тестикул щурів на кількісні зміни вмісту  

гіпофізарних гонадотропінів (ФСГ та ЛГ) в сироватці крові контрольних та опромінених 

 тварин в залежності від тривалості пострадіаційного періоду 
 

Назва гормону, 

одиниці виміру 
Доза, Гр 

Тривалість пострадіаційного періоду, доби 

7 21 45 

ФСГ, нг/мл 

Контроль 352±21 315±26 270±19 

1,0 334±33 309±36 272±25 

2,0 341±28 347±46 378±31* 

4,0 353±31 425±51* 446±45* 

7,0 370±29 447±41* 486±53* 

ЛГ, нг/мл 

Контроль 34±4 23±5 30±3 

1,0 33±7 24±6 32±6 

2,0 35±6 28±7 50±10* 

4,0 36±5 35±6 93±12* 

7,0 37±7 43±8* 105±14* 
Примітка: *статистично достовірні розбіжності з контролем, р≤0,05. 

 

При збільшенні дози опромінення до 2,0 Гр рівень 

ФСГ у перший термін пострадіаційного періоду (7 

діб) не відрізнявся від контролю, а в наступні терміни 

(15 та 45 діб) починав лінійно збільшуватись і зреш-

тою досягав значення 140 % контролю. Аналогічна 

тенденція була встановлена і для доз 4,0 та 7,0 Гр, 

причому в другому випадку було відмічено максима-

льне зростання вмісту ФСГ в крові, котре перевищу-

вало контрольне значення в 1,8 рази. 

Дослідження ефектів локального гамма-опромі-

нення тестикул на вміст ЛГ в крові встановило, що 

доза 1,0 Гр викликає невелике збільшення концентра-

ції ЛГ в крові, котре на 45-ту добу становило 107 % 

контрольного значення(табл. 1). При дозі 2,0 Гр рі-

вень ЛГ на 7-му добу майже не змінився, а у більш 

пізні терміни на 21-шу та 45-ту добу збільшився на  

21 % та 67 %, відповідно. В той же час доза опромі-

нення в 4,0 Гр зумовлювала спочатку підвищення 

рівня ЛГ в крові на 6 % на 7-му добу, а на 21-шу добу 

– вже на 52 %. На 45-ту добу експерименту концент-

рація ЛГ в крові опромінених щурів зросла більш ніж 

в 3 рази. Аналогічна тенденція зберігалась і при дозі в 

7,0 Гр, коли вміст ЛГ в крові опромінених самців-

щурів збільшувався в прямій залежності від тривалос-

ті пострадіаційного періоду і досягав максимального 

значення на 45-ту добу. В цей момент вміст ЛГ в кро-

ві вже в 3,5 рази перевищував контрольний рівень 

(див. табл. 1) 

В експериментах також було оцінено динаміку 

змін концентрації статевих стероїдних гормонів гонад 

в залежності від дози локального гамма-опромінення 

та пострадіаційного терміну. Так, рівень тестостерону 

при локальному опроміненні яєчок в дозі 1,0 Гр ви-

явив тенденцію до підвищення протягом всього пост-

радіаційного періоду, причому на 45-ту добу він ста-

новив 115 % контролю (табл. 2). Однак, вже при дозі 

2,0 Гр рівень тестостерону майже весь час залишався 

на рівні контролю. При дозах 4,0 та 7,0 Гр відмічено 

поступове зменшення початкового рівня гормону в 

кінці пострадіаційного періоду до 75 % та 52 %, від-

повідно. 

На відміну від тестостерону, естрадіол збільшува-

вся за своєю абсолютною величиною протягом всього 

пострадіаційного періоду при всіх експозиційних 

дозах 1,0; 2,0; 4,0 та 7,0 Гр (див. табл. 2). У цьому 

зв’язку слід відзначити, що збільшення рівню естра-

діолу в плазмі крові є в деякій мірі превентивним 

заходом проти набряку інтерстиціального простору, 

котрий, як правило, виникає в яєчках в результаті 

опромінення [12]. Відомо, що естрадіол протидіє по-

дальшому розвитку набряку, тоді як тестостерон цьо-

му сприяє [15]. Не виключено, що зростання концент-

рації естрадіолу було зумовлено підвищенням актив-

ності ароматази, котра відповідає за перетворення 

дигідротестостерону в естрадіол. При пригніченні 

сперматогенезу потреба в дигідротестостероні змен-

шується, тому його утилізація ароматозою може бути 

природною захисною реакцією організму проти гіпер-

трофії вентральної простати надлишком дигідротес-

тостерону. 
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Таблиця 2 

Вплив різних доз локального гамма-опромінення тестикул щурів на кількісні зміни вмісту  

статевих гормонів (тестостерону та естрадіолу) в сироватці крові контрольних та опромінених 

 тварин в залежності від тривалості пострадіаційного періоду 
 

Назва гормону,  

одиниці виміру 
Доза, Гр 

Тривалість пострадіаційного періоду, доби 

7 21 45 

Тестостерон, нг/дл 

Контроль 295±44 488±52 273±37 

1,0 298±29 522±61 314±57 

2,0 296±35 489±38 275±41 

4,0 286±27 425±40 205±34 

7,0 274±42 405±29 145±21* 

Естрадіол, 

пкмоль/мл 

Контроль 148±35 128±32 160±41 

1,0 153±54 136±33 168±47 

2,0 147±49 129±45 161±50 

4,0 168±55 171±68 211±75 

7,0 179±64 221±70 286±59* 
Примітка: *статистично достовірні розбіжності з контролем, р≤0,05. 

 

Також було досліджено зміни інгібіну Б і анти-

Мюллерового гормону за умов локального впливу 

радіації на чоловічі гонади. Як відомо, ці гормони 

виробляються клітинами Сертолі у взаємодії зі спер-

матидами. Через це елімінація сперматид, хоча й час-

ткова, може негативно вплинути на рівні обох гормо-

нів. Як виявилось, концентрація інгібіну Б зменшува-

лась пропорційно дозі опромінення в усі терміни 

пострадіаційного періоду (табл. 3).  

 

Таблиця 3 

Вплив різних доз локального гамма-опромінення тестикул щурів на кількісні зміни вмісту інгібіну  

Б та анти-Мюллерового гормону в сироватці крові контрольних та опромінених тварин  

в залежності від тривалості пострадіаційного періоду 
 

Назва гормону,  

одиниці виміру 
Доза, Гр 

Тривалість пострадіаційного періоду, доби 

7 21 45 

Інгібін Б, нг/мл 

Контроль 55±7 60±8 64±8 

1,0 50±6 51±7 56±8 

2,0 44±5 47±7 48±7 

4,0 34±6* 19±3* 6±3* 

7,0 11±4* 6±1* 0* 

анти-Мюллеровий  

гормон, нг/мл 

Контроль 11,3±1,3 14,2±1,2 15,1±1,5 

1,0 9,2±0,7 11,8±0,9 12,7±1,1 

2,0 7,8±0,8* 9,8±0,6* 11,0±1,1* 

4,0 3,0±0,9* 2,1±0,4* 1,7±0,2* 

7,0 1,7±0,5* 0* 0* 
Примітка: *статистично достовірні розбіжності з контролем, р≤0,05. 

 

У цьому зв’язку слід додати, що ФСГ, навпаки, 

виявив тенденцію до збільшення в ті ж самі терміни. 

Встановлена закономірність, на нашу думку, зайвий 

раз підтверджує встановлений факт про регуляторну 

дію інгібіну Б на ФСГ, котру він разом з тестостеро-

ном здійснює на рівні гіпофізу. 

У табл. 3 також представлені дані стосовно кількі-

сних змін анти-Мюллерового гормону в сироватці 

крові. Як бачимо, зменшення концентрації цього гор-

мону прямим чином корелювало з пригніченням спе-

рматогенезу в звивистих канальцях яєчок. До того ж, 

при дозі в 7,0 Гр на 21-шу та 45-ту доби рівень гормо-

ну впав до 0, що повністю узгоджується з попередні-

ми експериментами [17], де було показано, що за 

таких умов дослідження у тварин спостерігається 

азооспермія. 

Висновки: 

1. Встановлено, що гостре локальне гамма-

опромінення тазової ділянки лабораторних білих щу-

рів призводить до зростання концентрації гіпофізар-

них гонадотропінів в сироватці крові тварин у пост-

радіаційний період. При цьому зростання дози опро-

мінення в діапазоні 1,0–7,0 Гр зумовлювало посилен-

ня прояву цього феномену. 

2. При опроміненні в дозі 1,0 Гр відмічено появу 

гормезисного ефекту на синтез тестостерону в органі-

змі опромінених щурів протягом всього пострадіацій-

ного періоду в 45 діб. В той же час при збільшенні 

дози опромінення до 2,0–7,0 Гр концентрація тестос-

терону в крові знижувалась. Ця тенденція посилюва-

лась зі зростанням тривалості пострадіаційного періо-

ду з 7-ми діб 45-ти діб. 

3. Показано, що концентрація естрадіолу в крові 

опромінених щурів зростала при всіх дозах опромі-
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нення і набувала максимального значення на 45 добу 

пострадіаційного терміну. 

4. Рівень інгібіну Б та анти-Мюллерового гормо-

ну в крові локально опромінених щурів поступово 

знижувався з підвищенням дози опромінення і набу-

вав нульового рівня за умови повного пригнічення 

сперматогенезу і виникнення азооспермії при дозі в 

7,0 Гр. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СПЕРМАТОГЕНЕЗА ПОСЛЕ ОСТРОГО  

ОБЛУЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В ОБЛАСТИ ТАЗА ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ 

 

Изучали влияние локального острого облучения области таза белых крыс ионизирующей радиацией в до-

зах 1,0–7,0 Гр на особенности гормональной регуляции сперматогенеза в пострадиационный период продол-

жительностью в 7–45 суток. В результате экспериментов удалось установить, что одноразовое гамма-

облучение половых органов приводит к повышению уровня гипофизарных гонадотропинов (ФСГ и ЛГ) в 

крови животных. При этом происходит одновременное повышение концентрации эстрадиола и постепенное 

снижение уровня тестостерона. В то же время ингибин Б и анти-Мюллеровой гормон проявляли тенденцию к 

уменьшению по сравнению с контролем. Развитие гормонального дисбаланса в указанном направлении уси-
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ливалось пропорционально с возрастанием продолжительности пострадиационного периода и прямо зависе-

ло от величины дозы облучения. Вследствие этого, своего максимального проявления данный феномен до-

стигал на 45-е сутки после облучения в дозе 7,0 Гр. 

Ключевые слова: локальное облучение; сперматогенез; тестостерон; эстрадиол; фолликулостимулиру-

ющий гормон; лютеинизирующий гормон; ингибин Б; анти-Мюллеровой гормон. 
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THE PECULIARITIES OF SPERMATOGENESIS HORMONAL REGULATION IN LABORATORY  

ANIMALS AFTER ACUTE EXPOSURE OF PELVIS WITH IONIZING RADIATION 

 

The research was devoted to studying the post-radiation effects of rat pelvis acute exposure with gamma-rays in 

the range 1,0 – 7,0 Gy on the peculiarities of spermatogenesis hormonal regulation in the different intervals of post-

radiation period lasting 7 – 45 days. It has been shown that the single dose acute gamma-irradiation of sexual organs 

caused the elevation of pituitary gonadotropins (FSH and LH) in the blood of animals. Simultaneously the raise of es-

tradiol concentration concurrently with testosterone blood level abatement was observed. Meanwhile inhibin B and 

anti-Mullerian hormone tended to decrease compared to control. The development of hormonal disbalance in a said 

direction enhanced proportionally with the increase of post-radiation period duration and was directly dependent on 

the radiation dose mean value. Consequently, the established phenomenon attained its maximum manifestation by 

45th day of post-radiation period after exposure with gamma-rays in the dose 7,0 Gy. 

Key words: local irradiation; spermatogenesis; testosterone; estradiol;, follicle-stimulating hormone; luteinizing 

hormone; inhibin B; anti-Mullerian hormone. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МУТАГЕННИХ ЕФЕКТІВ У  

ПОТОМСТВА ЩУРІВ, НАРОДЖЕНИХ ВІД БАТЬКІВ, 

ЩО ЗАЗНАЛИ ДІЇ ІНКОРПОРОВАНОГО І-131 

 

 

Розповсюдження ядерних технологій, загроза позаштатних ситуацій на об’єктах 
ядерної промисловості та радіофармацевтичних підприємствах, терористичних актів, 
а також широке застосування радіойоду з діагностичною та лікувальною метою, все 
це створює небезпеку ураження систем організму людини та її нащадків, про що свід-
чить зростання захворюваності дітей, народжених від опромінених батьків. Реалізація 
радіобіологічних ефектів в поколіннях характеризується стохастичними та генетич-
ними ефектами. Дослідження закономірностей реалізації спадкових пострадіаційних 
ефектів у нащадків опромінених батьків передбачає розробку відповідної експеримен-
тальної моделі, що дозволяє оцінити можливу специфіку віддалених наслідків. Одним з 
критеріїв таких досліджень може бути загибель потомства на різних етапах онтоге-
незу, що може свідчити про індукований мутагенез.  

Ключові слова: щури; йод-131; нащадки; перше покоління; друге покоління; ембріо-
генез; онтогенез.  

 

 

Проблема пострадіаційних ефектів у нащадків, 

сформованих з двох опромінених статевих клітин, 

тобто опромінених батьків, батька і матері, або одно-

го з батьків, залишається досі не вирішеною у випад-

ку інкорпорації радіонуклідів, зокрема, І-131, і пред-

ставляє фундаментальну наукову значущість.  

Принципи моделювання та оцінки спадкових нас-

лідків опромінення методологічно розроблені, сфор-

мульовані і експериментально реалізовані на підґрун-

ті дослідження ефектів гамма та рентгенівського 

опромінення статевих клітин щурів [1–3]. Експериме-

нтально показаний феномен обтяження пострадіацій-

них наслідків у потомства, обумовлений участю в 

заплідненні двох опромінених батьків, і теоретично 

обгрунтовані можливі механізми його реалізації [3]. 

Встановлено, що найбільш генетично радіовразливи-

ми поєднаннями стадій гаметогенезу є зрілі ооцити + 

сперматіди/сперматозоїди, для потомства першого 

покоління, і зрілі/дозріваючі ооцити + сперматоці-

ти/сперматогонії, для потомства другого покоління 

[3–6]. Ймовірно, можна припускати таку подібність і 

в людини, тому що гаметогенез в експериментальних 

тварин і людини має однотиповий характер [7].  

Cлід зауважити, що результати експериментально-

го дослідження генетичних наслідків дії радіо-

нуклідів, зокрема І-131, представлені у поодиноких 

публікаціях [8], а результати клінічних досліджень 

відображують наслідки впливу комплексу негативних 

чинників Чорнобильської катастрофи, що об’єктивно 

унеможливує відокремлення ролі І-131 у формуванні 

генетичних ефектів у нащадків опромінених батьків 

[10; 11]. 

Метою роботи було виявлення мутагенної дії ін-

корпорованого І-131 у двох поколіннях потомства 

білих лабораторних щурів. 

Експериментальна модель опромінення І-131 

створена у відділі радіобіології та радіоекології (зав. 

доктор біол. наук А. І. Липська) Інституту ядерних 

досліджень НАН України [12]. Перед початком екс-

перименту всі тварини були оглянуті, зважені, врахо-

вувався їхній вік, рухова активність та стан шкіри. Під 

час спостереження лабораторні тварини утримувались 

в звичайних умовах віварію. Дослідження виконано у 

відповідності до Міжнародних принципів Європейсь-

кої конвенції про захист хребетних тварин, що вико-

ристовуються для дослідних та інших наукових цілей 

(Страсбург, 1986), Закону України № 3447 IV «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» (2014). 

Статевозрілим білим лабораторним щурам віком 4 

міс (6 самців, 12 самиць) вводили одноразово перора-

льно через зонд розчин натрію йодиду (Na
131

I) з акти-

вністю радіонукліда 27,35 кБк, що формувало дозу на 

щитоподібну залозу самців 3,75 Гр, самок – 5,8 

Гр.Через добу після введення радіонукліду дослідним 

тваринам (дистильованої води – контрольним), щури 

були розсаджені для спаровування з метою отримання 

нащадків від інтактних тварин (контроль), від опромі-

нених самців та самиць, від опромінених самиць та 

інтактних самців, від опромінених самців та інтактних 

самок.  
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Друге покоління потомства отримували шляхом 

схрещування щурів 4-міс віку (самців і самиць 

першого покоління), виключаючи при цьому 

схрещування між сибсами. Контрольну групу другого 

покоління склали тварини, що народилися в 

результаті схрещування самців і самиць першого 

покоління з групи контролю. Три дослідні групи 

склали тварини другого покоління, обоє батьків яких 

походять від опромінених самців і самиць першого 

покоління, від опромінених самиць першого 

покоління та інтактних самців; від опромінених 

самців першого покоління та інтактних самиць. 

Першим днем вагітності вважався день виявлення 

сперматозоїдів в вагінальному мазку, після чого са-

миць відсаджували в іншу клітку. Вагінальні мазки 

отримували стандартним способом та досліджували 

під мікроскопом без фіксації і забарвлення. Відсадже-

них від самців самиць (по 6 особин з кожної групи) на 

19-ту добу вагітності умертвляли шляхом миттєвої 

декапітації. Ножицями розтинали обидва роги матки, 

підраховували число живих і загиблих ембріонів. 

Велика частина домінантних летальних мутацій ви-

кликає смерть ембріонів при або незабаром після 

імплантації. Загиблі на цій стадії мертві ембріони 

виглядають як темні гомогенні округлі тіла діаметром 

2,5–3 мм.  

Для кількісної оцінки мутагенної дії підраховува-

ли кількість живих ембріонів (А); кількість загиблих 

ембріонів (місць резорбцій) (Б); кількість жовтих тіл 

вагітностей (В). Показниками слугували: загальна 

ембріональна летальність (ЗЕЛ), доімплантаційна 

ембріональна летальність (ДЕЛ) та постімплантаційна 

ембріональна летальність (ПЕЛ). Доімплантаційну 

летальність визначали за різницею між кількістю 

жовтих тіл в яєчниках і кількістю місць імплантації в 

матці; постімплантаційну – за різницею між кількістю 

місць імплантацій і кількістю живих плодів. Для кож-

ної самиці розраховували: 

ЗЕЛ, % =  х 100; ДЕЛ, % =  х 100; ПЕЛ, % 

=  х 100 

Статистичну обробку результатів здійснювали на 

комп’ютері з використанням пакету програм Microsoft 

Exсel-ХР. При розрахунку статистичної значущості, її 

рівень р ≤ 0.05 вважали статистично достовірним.  

Порівняльна характеристика основних показників 

ембріогенезу у першого покоління потомства щурів 

надає можливість встановити практично однакову 

здатність до запліднення (за кількістю жовтих тіл у 

яєчнику) самиць контрольної та дослідних груп (таб-

лиця). При тому визначено збільшення показників 

мутагенних ефектів (постімплантаційної та загальної 

внутрішньоутробної загибелі зародків), зменшення 

показника репродуктивного виходу (за кількістю 

живих плодів на одну самицю) відносно контролю у 

самиць, народжених від обох опромінених батьків і 

від опромінених самиць та інтактних самців. Показ-

ники ембріональної летальності потомства першого 

покоління від опромінених самців та інтактних са-

миць відповідали значенням контролю, ймовірно, 

тому, що запліднення самок відбувалося в термін  

1–8-ої доби після опромінення самців, їх статеві клі-

тини на момент впливу інкорпорованого І-131 пере-

бували на стадії сперматозоїдів і сперматид, що хара-

ктеризуються відносною радіорезистентністю. 

 

Таблиця  

Основні показники ембріогенезу у потомства щурів, народжених від батьків,  

що зазнали дії інкорпорованого І-131 (M±SD, n=6) 

 

 

Умови експерименту 

 

Показники 

Кількість 

жовтих тіл 

на одну 

самицю 

Внутрішньоутробна загибель зародків, % Кількість 

живих плодів 

на одну 

самицю 

До 

імплантації 

 

Після 

імплантації 

Загальна 

Перше 

покоління 

 від 

 

інтактних тварин 

(контроль) 

12.2 ± 0.6 6.4 ± 1.9 3.7 ± 0.9 9.0 ± 1.6 11.3 ± 1.0 

 oпромінених 

самців та самиць 

11.7 ± 1.2 8.5 ± 2.3 8.3 ± 2.1* 16.0 ± 3.4* 8.8 ± 1.1* 

 

oпромінених са-

миць та інтактних 

самців 

11.5 ± 1.3 6.7 ± 2.4 7.5 ± 2.3* 14.9 ± 3.2* 9.0 ± 1.2* 

oпромінених сам-

ців та інтактних 

самиць 

11.9 ± 0.8 6.8 ± 3.1 4.0 ± 1.2 9.9 ± 3.1 10.3 ± 0.8 

Другого 

покоління 

 від  

 

інтактних тварин 

(контроль) 

11.9 ± 0.5 5.3 ± 1.6 2.8 ± 1.8 8.0 ± 2.4 11.1 ± 1.0 

oпромінених сам-

ців та самиць 

10.1 ± 1.7 5.6 ± 1.8 8.0 ± 3.7 12.0 ± 3.2 9.0 ± 1.3 

 

oпромінених са-

миць та інтактних 

самців 

10.4 ± 1.0 5.7 ± 2.3 6.0 ± 1.6 11.3 ± 3.5 9.4 ± 1.6 

опромінених сам-

ців та інтактних 

самиць 

9.0 ± 2.0 4.3 ± 2.1 4.6 ± 2.9 10.5 ± 3.0 9.8 ± 1.4 

Примітка: *різниця достовірна відносно контролю, р ≤ 0,05. 
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Отримані результати повністю узгоджуються з да-

ними цитогенетичних досліджень визначення частоти 

і спектру хромосомних аберацій в клітинах кісткового 

мозку першого покоління потомства щурів у віддале-

ному періоді (через 4,5 міс після народження). Цито-

генетичний аналіз у нащадків обох опромінених бать-

ків та у нащадків опромінених самиць визначив гене-

тичні порушення в клітинах кісткового мозку. Слід 

зазначити, що самиці були опромінені радіойодом до 

спарювання з інтактним самцем і до зачаття, коли 

доза вже накопичувалась в щитоподібній залозі. Крім 

того, вплив інкорпорованого йоду відбувався як на 

самицю впродовж вагітності, так і на її плід впродовж 

всього гестаційного періоду. Розраховані згідно з 

розробленою методикою поглинені дози у щитоподі-

бній залозі плоду становили 0,26 ± 0,05 Гр, коефіцієнт 

переходу через плаценту – 0,046 [13].  

При вигодовуванні щурят самицею відбувалось 

додаткове внутрішнє опромінення, спричинивши 

формування перебудов хромосом в соматичних клі-

тинах нащадків як в ембріональному, так і в постна-

тальному періоді. У нащадків першого покоління 

опромінених самців цитогенетичні ефекти не визна-

чені. Ймовірно, введення радіоізотопу 
131

І самцям 

безпосередньо перед спаровуванням з інтактною сам-

кою, що відбулося в межах 8-ми діб, вплинуло певним 

чином на механізм біохімічних перетворень процесу 

сперматогенезу, але не призвело до суттєвих змін у 

неушкоджених на момент спаровування зрілих спер-

матозоїдах [14].  

У другому поколінні потомства від опромінених І-

131 батьків ефектів мутагенної дії не визначено.  

Таким чином, створено експериментальну модель 

для дослідження мутагенних ефектів у потомства 

двох поколінь білих лабораторних щурів, народжених 

від батьків, котрим вводили радіонуклід І-131 з акти-

вністю 27,35 кБк, що формувало дозу на щитоподібну 

залозу плода в опромінених самиць. 0,26 ± 0,05 Гр. 

Методом визначення домінантних летальних мутацій, 

інтегрального показника можливих генетичних пору-

шень, визначено збільшення постімплантаційної та 

загальної летальності, репродуктивних втрат у наща-

дків першого покоління, народжених від обох опро-

мінених батьків та від опромінених самиць і інтакт-

них самців..  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МУТАГЕННЫХ ЭФФЕКТОВ  

У ПОТОМСТВА КРЫС, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ ПОДВЕРГЛИСЬ  

ВОЗДЕЙСТВИЮ ИНКОРПОРИРОВАННОГО І-131 

 

Распространение ядерных технологий, угроза внештатных ситуаций на объектах ядерной промышленнос-

ти и радиофармацевтических предприятиях, террористических актов, а также широкое применение радиойо-

да с диагностической и лечебной целью, - все это представляет опасность поражения систем организма чело-

века и его потомков, о чем свидетельствует рост заболеваемости детей, рожденных от облученных родителей. 

Реализация радиобиологических эффектов в поколениях характеризуется стохастическими и генетическими 

эффектами. Исследование закономерностей реализации наследственных пострадиационных эффектов у по-

томков облученных родителей предусматривает разработку соответствующей экспериментальной модели, 

позволяющей оценить возможную специфику отдаленных последствий. Одним из критериев таких исследо-

ваний может быть гибель потомства на разных этапах онтогенеза, что может свидетельствовать об индуциро-

ванном мутагенезе. 

Ключевые слова: крысы; йод-131; потомки; первое поколение; второе поколение; эмбриогенез, онтогенез. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF MUTAGENIC EFFECTS IN THE OFFSPRING  

OF RATS WHOSE PARENTS WERE EXPOSED TO THE INCORPORATED I-131 

 

The spread of nuclear technologies, the threat of extraordinary situations at nuclear facilities and 

radiopharmaceutical enterprises, terrorist acts, as well as the widespread use of radioiodine for diagnostic and 

therapeutic purposes, all this poses a risk of damage to the systems of the human body and its descendants, as 

evidenced by the increased incidence of children born from irradiated parents. The realization of radiobiological 

effects in generations is characterized by stochastic and genetic effects. The study of the regularities of the realization 

of hereditary postradiation effects in the offspring of irradiated parents provides for the development of an 

appropriate experimental model, which makes it possible to evaluate the possible specificity of the remote 

consequences. One of the criteria for such studies may be the death of descendants at different stages of ontogenesis, 

which may indicate an induced mutagenesis. 

Key words: rats; iodine-131; progeny; the first generation; the second generation; embryogenesis; ontogenesis. 
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АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ «ОЦІНКИ ВПЛИВУ  

ДІЯЛЬНОСТІ ВП «ЮЖНОУКРАЇНСЬКА АЕС»  

НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» 

 

 

Розглянуто й проаналізовано матеріали оцінки впливу діяльності ВП «Южноукраїн-
ська АЕС» на навколишнє середовище», проведеної Інститутом геохімії навколишнього 
середовища НАНУ узв’язку з продовженням експлуатації енергоблоку № 2. 

 
 

Одним із засобів забезпечення дотримання зако-

нодавчо-нормативних вимог щодо охорони навколи-

шнього природного середовища у процесі господар-

ської та іншої діяльності. Основні правові та органі-

заційні засади здійснення екологічного аудиту визна-

чаються Законом України «Про екологічний аудит [2]. 

Згідно статті 8 даного закону одними з основних за-

вдань екологічного аудиту є «збирання достовірної 

інформації про екологічні аспекти виробничої діяль-

ності об’єкта аудиту та формування висновку еколо-

гічного аудиту, встановлення відповідності об’єктів 

екологічного аудиту вимогам законодавства України, 

оцінка впливу діяльності об’єкта на стан навколиш-

нього середовища, оцінка ефективності заходів щодо 

охорони природного середовища на об’єкті. 

Продовження експлуатації енергоблоків АЕС піс-

ля закінчення проектного терміну їх роботи регламен-

тується вимогами українського та міжнародного за-

конодавства [1; 3; 4; 5]. Продовження експлуатації 

ЮУ АЕС забезпечує не лише перспективи соціально-

економічного розвитку всього регіону, але й підтри-

мує енергетичну безпеку держави вцілому. 

З метою встановлення екологічної прийнятності 

запланованої діяльності з продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС у березні-вересні 2015 р. інститу-

том геохімії навколишнього середовища НАНУ про-

ведено оцінку впливу діяльності ЮУ АЕС на природ-

не середовище. 

Матеріали ОВНС ЮУАЕС представлені у чоти-

рьох томах: система управління природоохоронною 

діяльністю, оцінка пожежної безпеки, радіаційний 

вплив на повітряне середовище, фізико-географічні 

особливості району розташування ЮУ АЕС. У мате-

ріалах показано, що основними видами впливу діяль-

ності ПУАЕС на НС вважали радіаційний. Токсико-

хімічний і тепловий вплив. Бактеріологічний вплив не 

розглядали. Хоча в системі забезпечення роботи АЕС 

є багато потенційно-небезпечних санітарно-

епідеміологічних об’єктів (очисні споруди ГФК, став-

ки біоочищення ГФК, мережі трубопроводів ГФК, 

ділянки тимчасового зберігання побутових твердих 

відходів, інше).  

Слід додати, що як показують численні дослі-

дження, помітна кількість РР, особливо тритієвої 

води, надходить у повітря через випаровування з бри-

зкальних охолоджуючих комплексів та з поверхні 

ставка-охолоджувача, а з промислово-каналізаійними 

скидами – до відкритих водоймищ і підземних водних 

горизонтів. Не зрозуміло, чому у звіті це джерело РР 

не показано.  

Показано у звіті, що забруднення приземного по-

вітря РР обумовлене, в основному, штучним Cs
137

. 

Радіонукліди Co
60

, Co
58

, Mn
54

, Cs
134

 реєструються у 

50–100 % відібраних проб. Cr
51

, I
131

, Ag
110

, Nі
95

, Ru
106

 

присутні в повітрі епізодично, частково в період пла-

ново-виробничих ремонтів (табл. 4.1-4.3, 4.7). У той 

же час тритій у 2013-2015 рр. у викидах не контролю-

вався, внаслідок відсутності засобів вимірюваної тех-

ніки, хоча цей радіонуклід регламентується відповід-

но до п. 55.7 НРБУ-91 і документу «Порядок установ-

ления допустимых уровней сбросов и выбросов АЭС 

Украины» (с. 27) значень, заміряних до пуску АЕС. 

У пункті 2 «За увесь період експлуатації АЕС в 

атмосферних випадіннях не було відмічено присутно-

сті радіонуклідів станційного походження. Як можна 

погодитись з пунктом 1.2, якщо в табл. 4.1-4.3 (с. 21-

24, 28-29) чітко показані значення газоаерозольного 

викидів у вентиляційну трубу АЕС у 2013-2014 рр. і в 

1983-2014 рр., з яких видно, що в атмосферне повітря 

надходять станційні радіонукліди, I
95

, Cs
137

, Cs
134

, 

Co
60

, Co
58

, Mn
57

, Cr
51

, Sr
90

, I
131

, Ag
110 

(с. 21-26, 28-29), 

які за результатами двох процесів (сухого і вологого 

осадження) формується потік радіоактивного випаду 

на поверхню землі. З табл. 3.2 (с. 18) і табл. 4.7-4.8 (с. 

35) чітко видно, що з 1983 р. і до теперішнього часу в 

повітрі реєструються станційні радіонукліди й інші, 

яких не реєстрували до пуску ЮУ АЕС. До цього ще 

можна додати: в табл. 4.11 (С. 47–78) наведені показ-

ники вмісту станційних радіонуклідів Cs
137

, Cs
134

, 

Co
60

, Mn
54 

у атмосферних випадіннях у 2000–2013 рр. 

за виключенням I
131

, Cr
51

 та ін. Вважаємо, що причина 
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низької концентрації у пробах I
131

, Cr
51

 може полягати 

в тому, що наведені у звіті методики відбору і підго-

товки проб атмосферних випадінь для спектрального 

аналізу мають суттєвий недолік: якщо проби атмос-

ферного повітря спочатку пресують у формі пігулки й 

вимірюють у спектрометричній установці (с. 33), то 

проби атмосферних випадів спочатку сушать і озону-

ють, а через три місяці зола вимірюється для визна-

чення радіонуклідного складу на спектрометричній 

установці (с. 41). 

Справа в тому, що під час озоління й трьохмісяч-

ної витримки в золі втрачається значна кількість лег-

колетючих елементів (I
95

, Cs
137 

та інші). Також змен-

шується кількість радіонуклідів, у яких відносно не-

великий період напіврозпаду (I
131

– 8 діб, Cr
51

– 28 діб, 

Ag
110

–250 діб, Mn
54

– 310 діб). 

Окрім того, в разі, коли концентрація радіонуклі-

дів в атмосферному повітрі знаходиться на дуже ни-

зьких рівнях (с. 33) для підняття питомої активності 

проб застосовують такі методи: підвищення площі 

фільтру, обсягу прокачаного через установку повітря. 

Також використовують пересувну аспіраційну уста-

новку, наприклад, таку як аспіраційну установку на 

напівпричепі до авто ГАЗ-69, розроблену НДЛ «Ла-

рані» в 1975 р. (журнал «Гигиена и санитария», 12, 

1978, м. Москва, С. 82–83), яка дає можливість 

відібрати великі обсяги викиду АЕС [6]. 

До того ж, вважаємо за потрібне переглянути схе-

му й кількість пунктів стаціонарного спостереження 

розташованих у 30 км зоні. Як свідчить схема роз-

міщення постів (с. 68) північно-західний сектор зони 

спостережень (села Благодатне, Іванівка, Семенівка, 

Новолиманівка) не має достатньої кількості 

аспіраційних установок і кювет, щоб забезпечити 

радіаційний контроль атмосферного повітря в 

західному й північно-західному напрямку від АЕС. 

У підрозділі «Радіаційний вплив АЕС на НС» не 

показано рівень радіоактивного забруднення повітря 

через випаровування з градирень бризкальних ба-

сейнів та зі ставка-охолоджувача, хоча вода в цих 

об’єктах (табл. 4.20) включає «станційні» 

радіонукліди кобальт-58, 60; марганець-54, цезій-134, 

хром-51, тритій. Некоректнійсть висновку вищеозна-

ченого підрозділу «У цілому радіаційний вплив у 

районі розміщення ЮУ АЕС формується за рахунок 

природних джерел радіації» підтверджується також 

показниками вмісту «станційних» радіонуклідів: ко-

бальт-60, марганець-54, цезій-134, 137; тритій у воді і 

в донних відкладеннях ставка-охолоджувача (табл. 

4.23), з якого в 2014 р. Скинуто до р. Південний Буг 

під час продувки 47 млн куб. м води [7]. 

На жаль, в матеріалах ОВНС не надана схема 

«Водний баланс водної екосистеми навколо 

ЮУАЕС», яка дала б можливість оцінити вплив АЕС 

на водне середовище регіону (рис. 1). 

На наш погляд, у розділі «Оцінка пожежної безпе-

ки на ЮУ АЕС» необхідно було навести перелік по-

жежо-небезпечних об’єктів АЕС, на яких в разі ви-

никнення пожежі можуть з’явитися викиди різних 

токсичних речовин або трапитися перенесення по-

жежі наприлеглі до об’єкту андшафти, будівлі. 

Також можливе надходження до НС токсичних 

речовин з технологічною водою протипожежних аг-

регатів під час гасіння пожежі на об’єкті, в якій мо-

жуть бути наявними радіоактивні чи токсико-хімічні 

речовини. 

Крім того, може трапитися перенесення до навко-

лишнього середовища токсичних шкідливих речовин 

з технологічною водою протипожежних агрегатів під 

час гасіння пожежі на об’єкті АЕС, де можуть бути 

присутні радіоактивні або токсикохімічні речовини. 

Вважаємо, треба ще зупинитися на протиріччях 

експертизи, по – перше щодо «теплового фактору»: у 

висновках ОВНС (пункт 6, Розділ 1) визначено «нера-

діаційні фактори впливу (теплове) забруднення за 

своїми наслідками для довкілля незначні …», в той же 

час у розділі 1 (пункт 8.8 «Залишкові впливи») відмі-

чається «Залишковий тепловий вплив є найбільш 

значущим фактором забруднення природного середо-

вища за нормального режиму роботи ЮУ АЕС, пока-

зники відведення тепла складають в середньому  

17,4 · 10
6
 Вт. Підвищення температури води фік-

сується на водній поверхні ставка – охолоджувача 1,2 

км
2
. Взимку постійна температура води у водоймі 

складає 5–9 
о
С. Різниця температури з повітрям приз-

водить до випаровування води та утворення туманів», 

обліденіння і гололедиці на прилеглій до АЕС тери-

торії і населених пунктів. 

По-друге, щодо «Стану навколишнього середови-

ща» у пункті 2 визначено «Сучасний стан навколиш-

нього природного середовища 

(прилегле ландшафтне геологічне середовище, ро-

слинний світ) принципово не відрізняється від ситуа-

ції, яка мала місце до початку будівництва АЕС», а 

вже у пункті 1 визначається протилежне «Будівницт-

во ЮУ АЕС призвело до незворотніх змін місцевих 

ландшафтів, рельєфу, поверхневих та підземних вод, 

ґрунтового та рослинного покриву тощо», в Розділі 1 

(пункт 2.6. «Підземні води») додається: «Після будів-

ництва Ташлицького водосховища відбулась повна 

зміна гідрогеологічних умов. До зміни гідрогеологіч-

них умов можна віднести такі процеси: 

 значна частина шару сухих порід почала наси-

чуватись водою; 

 збільшилась потужність існуючих водоносних 

горизонтів; 

 водоносний горизонт у покривних лісоподіб-

них суглинках набув стійкого характеру; 

 на міжріччі з Південним Бугом, відбувається 

постійна фільтрація води з водойми – охолоджувача 

до Південного Бугу; 

 за підпору ґрунтових вод їх рівень підвищився 

на 1,5 – 8,0 м (проммайданчик); 

 збільшилась потужність існуючих водоносних 

горизонтів; 

 водоносний горизонт у покривних лісоподіб-

них суглинках набув стійкого характеру; 

 на міжріччі з Південним Бугом, відбувається 

постійна фільтрація води з водойми – охолоджувача 

до Південного Бугу; 

 Через підпір грунтових вод їх рівень підвищив-

ся на 1,5-8,0 м (проммайданчик). 
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Як видно зі схеми водної екосистеми (рис. 1). з р. 

Південний Буг відбирається питна і технічна вода 

обсягом 81 млн м
3
/рік, скидається («продувка», фільт-

рація) 49 млн м
3
/рік, випаровується зі ставка-

охолоджувача 32 млн м
3
/рік, іще приблизно 0,5 млн 

м
3
/рік води випаровується зі ставків біоочищення 

ГФК, і через фільтрацію з них скидається в р. Арбу-

зинка. 

Треба відмітити, що частина каналізаційних вод 

надходить до Трикратського і Таборовського русло-

вих водосховищ, з яких живляться Білоусівська та 

Трикратська зрошувальні системи. 

Як показують проведені дослідження [7], хоча 

концентрації станційних радонуклідів у воді ставка-

охолоджувача АЕС контрольних концентрацій. Однак 

при скидах навіть малоактивних «продувних» вод до 

р. Південний Буг можуть скластися такі фізико-

хімічні, гідрологічні й екологічні умови, коли актив-

ність суміші або окремого «станційного» радіонукліда 

до появи напруженої радіоекологічної ситуації на 

ділянці річкової екосистеми (накопичення радіонук-

лідів донними відкладеннями, водоростями, рибою та 

ін.). Це відноситься й до системи ставка біоочищення. 

Так, за результатами досліджень [7] і після припинен-

ня в 1993 р. Скиду каналізаційних вод з очисних спо-

руд ГФК до р. Арбузинка тритій та інші «станційні» 

радіонукліди продовжували мігрувати з фільтрацій-

ною водою зі ставків біоочищення до цієї річки. На це 

вказував рівень тритію в артезіанському колодязі біля 

с. Новоселівка (на відстані 1,5 км від третього ставка 

біоочищення, глибиною 3-4 м у 1996 р. – 180 Бк/л, і в 

2001 р. – 130 Бк/л). 

У підрозділі 3.4 розділу 1 «Поводження з нерадіо-

активними відходами» вказано, що в результаті дія-

льності ЮУ АЕС утворюється 59 видів нерадіоактив-

них небезпечних токсичних твердих відходів, які 

поділяються на чотири класи небезпеки, але детальні 

дані про місця та умови тимчасового зберігання, по-

дальша переробка чи захоронення в матеріалах екоек-

спертизи не наводяться, тільки пропонується для тих, 

хто хоче про це дізнатися, шукати щорічні «Звіти про 

вплив нерадіаційних факторів на навколишнє середо-

вище». 

Також два інформаційних рисунка: 3.4 – Обсяги 

утворення нерадіоактивних відходів за класом у 2014 

р. не надають достатньої інформації для оцінки рівня 

впливу нерадіаційних твердих, рідких відходів на 

навколишнє середовище. Необхідно, в матеріаліх 

екоекспертизи навести схему розміщення ділянок 

тимчасового зберігання та захоронення твердих від-

ходів або проммайданчика їх переробки, показати, які 

еколого-захисні заходи задіяні на цих ділянках і на-

вколо них, яка їх захисна ефективність, і якими пока-

зниками це підтверджується, а також показати обсяги 

й отримані дані постійного (токсико-хімічного і бак-

теріологічного) моніторингу навколо цих ділянок. 

Необхідно також навести схему утилізації нераді-

оактивних рідких відходів, показати технологічний 

процес знешкоджування каналізаційних вод на очис-

них спорудах ГФК, у тому ислі й у ставках-

відстійниках (біоочищення). Звичайно треба також 

показати обсяг і дані радіологічного, токсикологічно-

го й бактеріологічного постійного моніторингу на-

вколо основних об’єктів мережі рідких скидів і на-

вколо найближчих до АЕС джерел питного водопо-

стачання населення. 

У цілому можна погодитися з головним висновком 

екологічної експертиз (ОВНС) щодо «продовження 

діяльності ВП ЮУ АЕС», що це є економічно, еколо-

гічно й соціально виправданим, не призводить до 

суттєвого негативного впливу на навколишнє середо-

вище й цілком відповідає вимогам чинного законо-

давства України по охорону навколишнього середо-

вища. 

Висновки: 

1. Радіаційний вплив викидів у АЕС існує, але він 

незначний і не перевищує існуючих державних нор-

мативів. 

2. ЮУ АЕС протягом періоду її експлуатації не 

виявила помітного негативного впливу на природне 

середовище регіону. 

3. Діяльність АЕС цілком відповідає вимогам 

чинного законодавства України про охорону природ-

ного середовища. 

4. Система управління навколишнім середовищем 

на ЮУ АЕС є достатньо ефективною. 

5. Заплановану ЮУ АЕС проведення комплексу 

заходів щодо підвищення радіаційної й екологічної 

безпеки, вважаємо, знизить існуючі рівні негативного 

впливу на довкілля. 

6. Пропонуємо в запланований АЕС комплекс 

природоохоронних заходів включити в першу чергу 

такі екологічні захисні міри:  

– Впровадити метод фіторемедіації у ставку-

охолоджувачі для значного зниження рівня мінералі-

зації води, що, у свою чергу, зменшить обсяг надхо-

дження «продувних» вод до р. Південний Буг та сут-

тєво покращить умови технологічного процесу кон-

денсації відпрацьованої пари від енергопарогенерато-

ра [8]; 

– Провести на дамбах водоізоляційні роботи з 

метою зменшення обсягів надходження «фільтрацій-

них» вод зі ставка-охолоджувача в р. Південний Буг 

та зі ставків біоочищення в р. Арбузинку. 

7. З метою підвищення достовірного радіаційного 

контролю пропонуємо вжити заходів з усунення іс-

нуючих організаційних і методичних недоліків. 

8. Враховуючи, що концентрація тритія в повітрі 

регламентується НРБУ-97 (таб. Д.2.2), необхідно 

постійно проводити контроль вмісту тритію в повітрі 

в зоні спостереження. 
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Рис. 1. Схема водної екосистеми, яка приймає скиди ЮУ АЕС
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Легенда до «Схеми водної екосистеми, яка 

приймає скиди ЮУ АЕС»: 

1.Олександрівське водосховище V=8,2·107 
м3; 

2.Ташлицьке водосховище = 8,6 ·107 м3; 

3.Верхнє водоймище ТАЕС = 2,2 ·107м3; 
4.ТГАЕС; 

5.ЮУАЕС; 

6.Очисні споруди ГФК; 
7.Ставки біоочищення; 

8.Трикратське водосховище; 

9.Таборовське водосховище. 
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Проаналізовано вимоги міжнародних та європейських організацій щодо радіаційної 
базпеки та стан вітчизнаної системи державного регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки. Висвітлено проблеми у національному законодавстві з радіоаційної безпеки, що 
потребують вирішення відповідно до сучасних директивних вимог ЄС. 
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опромінення. 

 

 

Наразі в різних галузях України використовуються 

понад 20 тис. джерел іонізуючого випромінювання 

(ДІВ). Діяльність з ДІВ, що підлягає ліцензуванню й 

державному нагляду, проводить більше 4 тис. підпри-

ємств, організацій і установ. До числа таких організа-

цій входить більшість підприємств металургійної, 

вугільної, машинобудівної промисловості, будівельні 

та гірничо-геологічні підприємства, підприємства 

паливно-енергетичного комплексу, академічні та 

галузеві науково-дослідні організації, медичні устано-

ви тощо. Виняткове різноманіття використовуваних 

радіаційних джерел і наявність при цьому істотних 

особливостей забезпечення радіаційної безпеки в 

процесі їх експлуатації обумовлює потребу в норма-

тивному та методичному забезпеченні такої діяльнос-

ті. Найбільша кількість промислових підприємств, що 

використовують ДІВ, розташована в Дніпропетровсь-

кій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та 

м. Києві. Діяльність, пов’язану із застосуванням ДІВ 

немедичного призначення, здійснюють близько 2500 

суб’єктів господарювання всіх форм власності. На-

працювання радіоактивних матеріалів для виготов-

лення радіоактивних джерел в Україні зараз не здійс-

нюється, але 9 підприємств виготовляють генеруючі 

пристрої, а 4 – обладнання, яке комплектується з ви-

користанням імпортованих джерел. 

Розвиток сучасних наукових знань в галузі радіа-

ційної безпеки, великий досвід застосування ДІВ, 

розвиток нормативно-правової бази є підґрунтям для 

перегляду старих та розробки нових документів з 

регулювання безпеки при роботі з ДІВ, а також безпе-

чної роботи людей, які працюють з ДІВ або які на 

робочому місці можуть відчувати вплив ДІВ. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування не-

обхідності вдосконалення вітчизняної нормативної 

бази регулювання опромінення населення. 

Матеріали дослідження. Матеріалами досліджень 

виступали: національні нормативно-технічні докуме-

нти радіаційної безпеки, законодавство України з 

радіаційної безпеки та захисту людини від іонізуючо-

го випромінювання, матеріали нормативного характе-

ру; матеріали радіаційних досліджень науковців Ми-

колаївської науково дослідної лабораторії з проблем 

радіаційної безпеки населення (НДЛ «LARANI») [14]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Система державного регулювання ядерної та раді-

аційної безпеки. З метою забезпечення радіаційної 

безпеки персоналу, населення та навколишнього при-

родного середовища при виробництві та використанні 

ДІВ запроваджено та здійснюється державне регулю-

вання суспільних відносини, що виникають у цьому 

процесі. Сутність такого регулювання складається з 

розробки норм, правил та стандартів радіаційної без-

пеки, встановлення дозвільного принципу викорис-

тання та виробництва ДІВ (ліцензування діяльності з 

використання та виробництва ДІВ, запровадження 

державної системи реєстрації ДІВ) та здійснення дер-

жавного нагляду за дотриманням вимог законодавст-

ва, встановлених правил та умов наданих дозволів. 

Правові засади провадження діяльності з викорис-

тання ДІВ в Україні базуються на основних принци-

пах радіаційного захисту (ст. 4 Закону України «Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»), 

регулюються законами України, нормативно-

правовими актами Уряду, правилами та вимогами 

безпеки, розробленими органами державного регулю-

вання у сфері ядерної та радіаційної безпеки. 
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Україна є стороною Угоди з Міжнародним агентс-

твом з атомної енергії про застосування гарантій у 

зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної 

зброї, Додаткового протоколу до цієї Угоди та однією 

з перших країн заявила про свій намір дотримуватися 

принципів Кодексу поведінки щодо безпеки та збере-

женості радіоактивних джерел. На виконання Угоди 

про партнерство та співробітництво між Європейсь-

кими співтовариствами та Україною у контексті євро 

інтеграційної політики здійснюються заходи з адапта-

ції законодавства України до законодавства ЄС, у 

тому числі й з безпеки використання джерел іонізую-

чого випромінювання.  

Ліцензування діяльності з використання ДІВ в 

Україні було запроваджено у 1996 році з набуттям 

чинності Закону України «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку».  

Державній реєстрації підлягають всі ДІВ, які не 

звільнені від регулюючого контролю і знаходяться 

або вироблені на території України, а також джерела, 

ввезені чи вивезені через державний кордон України, 

в тому числі і у разі їх транзиту через територію 

України (Порядок державної реєстрації ДІВ, затвер-

джений постановою КМУ від 16.11.2000 № 1718). 

З початку свого існування орган державного регу-

лювання ядерної та радіаційної безпеки України про-

водив активну роботу з удосконалення та розвитку 

системи нормативно-правового регулювання в сфері 

використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної 

безпеки та адаптації її до положень і норм міжнарод-

ного права, міжнародних договорів України у сфері 

використання ядерної енергії, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України, міжнародних 

стандартів з безпеки, а з моменту схвалення Указом 

Президента України від 14 вересня 2000 року  

№ 1072/2000 Програми інтеграції України до Євро-

пейського Союзу – з реалізації її пріоритетних поло-

жень. 

Україна є країною-членом МАГАТЕ та на цій ос-

нові, а також відповідно до програми Технічного 

співробітництва з МАГАТЕ отримує допомогу, зо-

крема стосовно створення системи нормативно-

правового регулювання в сфері використання ядерної 

енергії, ядерної та радіаційної безпеки, гармонізованої 

з загально визнаними міжнародними вимогами в цій 

сфері. Однією з форм цієї допомоги є забезпечення 

України з боку МАГАТЕ проектами стандартів з без-

пеки та прийнятими стандартами. 

Юридична база міжнародних стандартів безпеки. 

МАГАТЕ відіграє особливу роль у контексті міжна-

родної системи радіаційного захисту (рис. 1).  

 
Рис. 1. Юридична база міжнародних стандартів безпеки 

 

Використання стандартів МАГАТЕ з безпеки є од-

ним з пріоритетів нормотворчої діяльності Державно-

го атомного регулювання. Декілька важливих норма-

тивно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки 

підготовлено Державним атомним регулюванням 

шляхом прямого застосування стандартів МАГАТЕ, 

що сприяє гармонізації національної системи норма-

тивного регулювання до світових норм з безпеки, 

підвищенню ядерної та радіаційної безпеки в сфері 

використання ядерної енергії та забезпечує досягнен-

ня стратегічних цілій державної політики щодо інтег-

рації України до Європейського Союзу. 

МАГАТЕ розробляє і видає достатньо широку се-

рію стандартів безпеки у сфері використання ядерної 

енергії. Так, структура публікацій «Серії безпеки 

МАГАТЕ», складається із «Серії стандартів безпеки» 

та «Серії звітів по безпеці», а «Серія стандарти безпе-

ки», в свою чергу, включає в себе «Основи безпеки», 

«Вимоги безпеки» та «Інструкції з безпеки» [2]. 

Публікації в категорії «Основи безпеки» визнача-

ють основні завдання, поняття, принципи, які гаран-

тують забезпечення захисту та безпеки в розвитку 

ядерної енергії в мирних цілях. Вони є основою для 

інших документів із Серії стандартів безпеки. 

Публікації ж в категорії «Вимоги безпеки» визна-

чають спеціальні вимоги, які повинні бути виконані 

для того, щоб гарантувати безпеку під час здійснення 

окремих видів діяльності у сфері використання ядер-

ної енергії або в прикладних сферах. Вони базуються 
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на основних завданнях, поняттях та принципах, які 

встановлюються в Основах безпеки. 

Публікації із серії «Інструкції безпеки» доповню-

ють «Вимоги безпеки» рекомендаціями щодо заходів 

для гарантування дотримання базових вимог безпеки, 

які встановлені на основі міжнародного досвіду. Ін-

струкції безпеки можуть також встановлювати спеці-

альні вимоги, які випливають з «Вимог безпеки», але 

містять більш роз’яснювальну інформацію. 

До основних актів, які розробило МАГАТЕ, нале-

жать: «Основні міжнародні стандарти безпеки радіа-

ційних джерел»(1996), «Основні стандарти безпеки 

для захисту здоров’я населення і персоналу від небез-

пеки іонізуючого випромінювання»(1996), «Правила 

безпечного перевезення радіоактивних матеріа-

лів»(2005), «Реєстрація та ліцензування радіоактивних 

джерел»(2007), «Інспекція радіоактивних джерел і 

правила підсилення»(2007) та інші. 

Вимоги Європейської спільноти з атомної енергії. 

Законодавство ЄС щодо радіаційної безпеки форму-

ється директивами ЄВРАТОМ. Перша директива 

Євратом була прийнята у 1959 р. Директиви регуляр-

но оновлювалися у 1962, 1966, 1976, 1980, 984, 1996 і 

у 2013 роках.  

Одним з найголовніших документів, які виступа-

ють в якості допомоги зі сторони Європейського Со-

юзу для вдосконалення системи нормативно-

правового регулювання в сфері використання ядерної 

енергії, ядерної та радіаційної безпеки в Україні ви-

ступає Директива Ради 2013/59/Євратом.  

Основні цілі документу направлені на: 

1. Врахування останніх наукових розробок (напри-

клад – Публікація 103 МКРЗ), технологічного розвит-

ку, а також накопиченого досвіду в забезпечені радіа-

ційної безпеки.  

2. Регулювання всіх джерел випромінювання, що 

піддаються регулюючому контролю, в тому числі – 

природних джерел (NORM). 

3. Розширення сфери регулювання та деталізація 

вимог до захисту в усіх ситуаціях опромінення (пла-

нові, існуючі та надзвичайні). 

4. Інтеграцію підходів до захисту працівників, 

населення, пацієнтів і навколишнього середовища. 

5. Гармонізацію числових критеріїв безпеки з 

новітніми міжнародними стандартами. 

Оновлена Директива розширює застосування на 

цілий ряд джерел і категорій опромінення та охоплює 

захист населення та довкілля, професійне та медичне 

опромінення.  

Директива охоплює захист:  

 працівників, зокрема на робочих місцях з радо-

ном та природними радіоактивними матеріалами; 

(рис. 2) 

 населення, зокрема від радону в житлових 

приміщеннях;  

 пацієнтів, зокрема, щодо уникнення інцидентів 

і аварій.  

 

 
Рис. 2. Поліпшення захисту працівників за Директивою 2013/59/Євратом 

 

Директива також посилює вимоги до готовності та 

реагування на надзвичайні ситуації. 

Особливу увагу приділено поліпшенню захисту 

працівників. А саме: 

 Ліміт дози для професійного опромінення 20 

мЗв в будь-який окремий рік; 

Режим захисту від професійного опромінення за-

стосовується також для  

 Робітників що працюють з NORM;  

 Робітників що зазнають опромінення від радо-

ну-222; 

Вже зараз проводиться імплементація цього доку-

менту в базу нормативно-правових актів з ядерної та 

радіаційної безпеки України. Імплемента́ція — здійс-

нення, виконання державою міжнародних правових 

норм. Кожна держава сама визначає методи і засоби 

імплементації. У міжнародному договорі також може 

бути передбачена необхідність видання закону чи 

іншого акта для його здійснення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


Наукові праці. Техногенна безпека. Радіобіологія 

 

149 

Тобто, директива розширює своє застосування на 

цілий ряд джерел і категорій опромінення, охоплює 

захист працівників на робочих місцях з радоном та з 

природними радіоактивними матеріалами, а також 

населення, зокрема від радону в житлових приміщен-

нях. При цьому цілями нової Директиви є врахування 

останніх наукових розробок, технологічного розвит-

ку, а також накопиченого досвіду в забезпечені радіа-

ційної безпеки; регулюванні всіх джерел випроміню-

вання, що піддаються регулюючому контролю, в тому 

числі – природних джерел; гармонізація числових 

критеріїв безпеки з новітніми міжнародними стандар-

тами. Окремо у новій Директиві приділено увагу по-

ліпшенню захисту: працівників, що працюють з при-

родними джерелами, робітників, що зазнають опромі-

нення від радону, а ліміт дози для професійного 

опромінення має становити 20 мЗв в будь-який окре-

мий рік. Новою вимогою є і необхідність оцінки су-

марної річної дози опромінення людини від всіх авто-

ризованих джерел. 

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України план імплементації Директиви Ради 

2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти 

безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від 

іонізуючого випромінювання та припиняє дію Дирек-

тив 89/618/Євроатом, 90/641/Євроатом 96/29/ Євроа-

том, 97/43/Євроатом та 2003/122/Євроатом. 

Метою цього плану імплементації є встановлення 

єдиних основних норм безпеки для захисту здоров’я 

осіб, які перебувають під професійним, медичним 

опроміненням та опроміненням населення, проти 

небезпек, що виникають при іонізуючому випроміню-

ванні.  

Основними завданнями імплементації є:  

 гарантування дотримання цілей Директиви, 

якими передбачено необхідність забезпечення умов 

для підтримання та посилення радіаційної безпеки;  

 реалізація законодавчих, організаційних та те-

хнічних змін з метою підвищення рівня радіаційної 

безпеки в Україні;  

 узгодження положень чинного законодавства 

України з положеннями Директиви щодо особливос-

тей ситуацій існуючого, планового та аварійного 

опромінення та відповідних категорій опромінення: 

«професійне», «опромінення населення», «медичне 

опромінення»;  

 реформування Державної інспекції ядерного 

регулювання України з метою посилення її незалеж-

ності та інституційної спроможності;  

 забезпечення належних вимог ліцензування 

окремих видів діяльності в сфері використання ядер-

ної енергії; підвищення рівня радіаційного захисту 

персоналу, населення (в тому числі і пацієнтів) та 

довкілля відповідно до світових та європейських ста-

ндартів; 

 забезпечення підготовки та підвищення квалі-

фікації персоналу, що є відповідальним за радіаційну 

безпеку;  

 забезпечення інформаційної прозорості, підви-

щення ефективності інформування громадськості.  

3. Короткий опис поточного стану імплементації 

акта законодавства ЄС в Україні та очікувані резуль-

тати імплементації  

З часів катастрофи на Чорнобильській АЕС в 

України приділяється особлива увага питанням впли-

ву радіації на здоров’я людини, в тому числі і за ра-

хунок дії іонізуючого випромінювання, спричиненого 

штучними та природними джерелами іонізуючого 

випромінювання.  

В Україні 4644 суб’єкта діяльності використову-

ють більше 22 728 джерел іонізуючого випроміню-

вання, в тому числі: радіонуклідних джерел – 10 084; 

генеруючих пристроїв – 12 644.  

Штучні джерела іонізуючого випромінювання за-

стосовуються у більшості галузей економіки, зокрема: 

в медицині – для діагностики та лікування онкологіч-

них захворювань, сільському господарстві – для 

опромінення та дослідження зернових культур, у 

промисловості – для радіографічного та технологіч-

ного контролю, вимірювань (ваги, кількості, щільнос-

ті тощо), геофізичних досліджень свердловин, стери-

лізації продукції, наукових досліджень тощо.  

Поводження з джерелами іонізуючого випроміню-

вання у кожній галузі має свою специфіку та потребує 

захисту людей, які під час виконання своєї професій-

ної діяльності знаходяться в сфері впливу іонізуючого 

випромінювання. Забезпечення радіаційного захисту 

людини і довкілля при використанні джерела іонізую-

чого випромінювання є пріоритетним напрямом дер-

жавного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.  

Одним із основних принципів державного регулю-

вання є диференційований підхід до різних видів дія-

льності з використання джерел іонізуючого випромі-

нювання, враховуючи їх потенційну ядерну та радіа-

ційну небезпеки шляхом:  

 звільнення від регулюючого контролю джерел 

іонізуючого випромінювання з низьким рівнем поте-

нційної небезпеки;  

 реєстрації в Державному регістрі усіх джерел 

іонізуючого випромінювання, що не звільнені від 

регулюючого контролю;  

 ліцензування діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання, що мають середній та 

високий рівень потенційної небезпеки, відповідно до 

вимог встановлених Законом України «Про дозвільну 

діяльність в сфері використання ядерної енергії». 

Рішення про можливість звільнення від ліцензування 

діяльності з використання джерел іонізуючого випро-

мінювання приймається Державною інспекцією ядер-

ного регулювання за умови відповідності джерел 

іонізуючого випромінювання критеріям, за якими 

діяльність з використання джерел іонізуючого випро-

мінювання звільняється від ліцензування, затвердже-

ним постановою Кабінету Міністрів України від 

16.11.2011 № 1174.  

Категорії для радіонуклідних джерел іонізуючого 

випромінювання (1–5) за рівнем їх потенційної небез-

пеки затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.12.2007 № 1382. Згідно з цією катего-

ризацією джерела іонізуючого випромінювання 1–3 

категорій мають високий рівень потенційної небезпе-

ки та підлягають посиленому регулюючому контролю.  
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Законодавство України в частині регулювання ра-

діаційної безпеки в цілому відповідає вимогам Дирек-

тиви та міжнародним стандартам. Водночас підви-

щення рівня радіаційної безпеки потребує впрова-

дження нових технічних умов, а також нових підходів 

регулювання. Таким чином, реалізація комплексу 

нормотворчих, організаційних, координаційних захо-

дів, передбачених планом імплементації, сприятиме 

максимальному досягненню цілей та вимог, закріпле-

них Директивою.  

Основними нормативно-правовими актами, які ре-

гулюють правовідносини, аналогічні тим, які врегу-

льовано у Директиві є:  

 Закон України «Про використання ядерної ене-

ргії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР;  

 Закон України «Про захист людини від іонізу-

ючого випромінювання» від 14.01.1998 № 15/98-ВР;  

 Закон України «Про дозвільну діяльність у 

сфері використання ядерної енергії» від 11.01.2000  

№ 1370-XIV;  

 Положення про Державну інспекцію ядерного 

регулювання України, затверджене постановою Кабі-

нету Міністрів України від 20.08.2014 № 363 (Офіцій-

ний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1925). 

 В національних нормативно-правових актах відо-

бражено більшість положень Директиви, однак існу-

ють певні розбіжності (невідповідність або неповно-

та) положень національних нормативно-правових 

актів з положеннями Директиви.  

Зокрема, українській системі радіаційної безпеки 

притаманний "жорсткий" регулюючий підхід, який 

передбачає розробку та впровадження нормативно-

правових актів, що містять детальні технічні вимоги, 

критерії та параметри. Перевагою такого підходу є 

чіткість і однозначність, а недоліком – надмірна дета-

лізація на рівні норм і правил. Це призводить до збі-

льшення кількості нормативно-правових актів та 

ускладнює процес регулювання і контролю рівнів 

опромінення як персоналу, так і населення.  

Нова система, що реалізована в Директиві, перед-

бачає більш гнучкий підхід, при якому на рівні норм і 

правил обумовлюються фундаментальні принципи і 

референтні рівні доз опромінення, які не повинні 

перевищуватися, тобто положення, які не потребують 

частого перегляду.  

Крім "жорсткої" системи регулювання існують і 

інші проблеми. Багато нормативно-правових актів, які 

сьогодні діють в країні, приймалося в різні періоди 

часу. До цих пір деякі галузі промисловості України 

(наприклад, уранова та медицина) регулюються доку-

ментами СРСР, хоча з 1991 року двічі фундаменталь-

но змінювалася система протирадіаційного захисту. 

Джерела з природним вмістом радіонуклідів, радоно-

ве опромінення та космічне 4 опромінення екіпажів 

повітряних суден взагалі не регулюється на законода-

вчому рівні.  

Також є нововведення, які не розглядаються в по-

вному обсязі чинною системою радіаційного захисту 

(наприклад, обмеження опромінення медичними дже-

релами), або не регламентується взагалі (поводження 

з природними радіонуклідами у відходах промисло-

вих підприємств і технологій не відносяться до прак-

тичної діяльності). Такі положення Директиви відсут-

ні в національному законодавстві та потребують пов-

ної імплементації в національне законодавство [17].  

Необхідно зазначити, що імплементація окремих 

положень Директиви потребуватиме не тільки відпо-

відних змін до законодавства, але й потребуватиме 

фінансових, трудових та технічних ресурсів для за-

безпечення їх реалізації.  

Опромінення в гірничій промисловості. Опромі-

нення працівників нерадіаційних виробництв тради-

ційно для України не вважається таким, що несе ри-

зики, пов’язані із дією іонізуючого випромінювання. 

Натомість, НКДАР ООН [18] визнав вплив радіоакти-

вних матеріалів, що звільняються при видобуванні 

корисних копалин, на людину. Для оцінки рівня виві-

льнення радону було використано два підходи. Пер-

ший був заснований на припущенні, що 20 % радону, 

який міститься в руді, звільняється в процесі видобут-

ку, а рівень вивільнення радону при переробці руди є 

в 2 рази вищим, ніж при видобутку корисних копалин. 

Альтернативний підхід був заснований на масштабу-

ванні вивільнення радону від уранових рудників з 

урахуванням середнього коефіцієнта в 1000 між акти-

вністю 
226

Ra на одиницю маси уранової руди та вугіл-

ля. За цими підходами було оцінено нормовану коле-

ктивну ефективну еквівалентну дозу в 6×10
-4 

та 1×10
-2

 

людино-Зв/ГВт і активність радону від 30 до 800 ТБк 

відповідно. 

Концентрації активності радіонуклідів природного 

походження в леткій золі на порядок вище, ніж у ву-

гіллі, перш за все за рахунок згорання органічної 

складової вугілля. Існує також, очевидно, збагачення 
210

Po і 
210

Pb у мікродисперсних частинках, які менш 

ефективно затримуються електрофільтрами та скру-

берами. У звіті 1988 р. розглянуто два типи вугільних 

електростанцій – з відносно простими заходами з 

обмеження викидів (близько 10 % від загальної кіль-

кості золи) та з більш досконалими заходами очистки 

(викид 1 % золи). Застосовано фактори збагачення 

при фільтрації: 3 – для 
210

Po, 1 – для 
210

Pb, для ізотопів 

радію, урану і торію. Викиди 
222

Rn і 
220

Rn розглядали-

ся окремо, оскільки ці нукліди не можуть бути зібрані 

пристроями уловлювання твердих частинок. Розраху-

нкові річні дози від інгаляції становили 1 мкЗв та 20 

мкЗв, для сучасних і старих підприємств, відповідно, 

на 1 ГВт/год виробленої електроенергії. Було відзна-

чено, що вимірювання в навколишньому середовищі 

навколо вугільних електростанцій не показали істот-

ного збільшення концентрації активності, а дози від 

продуктів харчування, швидше за все, є низькими.  

В Україні об’ємна активність 
222

Rn у повітрі жит-

лових багатоповерхових будинків у м. Кривий Ріг 

варіює від 32 до 173 Бк/м
3
, а в одноповерхових — від 

26 до 1448 Бк/м
3
. ППД гамма-випромінювання міс-

титься в повітрі будинків на рівні 0,09–0,20 мкЗв/год, 

що не перевищує регламентованих значень [4]. Для 

вугільних шахт Донбасу особливого значення набуває 

інгаляційне надходження до організму людини при-

родних радіонуклідів 
226

Ra, 
222

Th та 
40

K. Концентрації 

природних радіоактивних елементів у шахтних про-

бах близькі до кларкових для осадочних порід [14]. 
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Опромінення і гірничо-добувній галузі. Для дослі-

дження рівнів професійного опромінення від радону-

222 працівників гранітно-добувної галузі використано 

матеріали радіаційно-гігієнічних досліджень Микола-

ївської науково-дослідної лабораторії з проблем раді-

аційної безпеки населення «LARANI» (НДЛ 

«LARANI») [3–7; 13–16]. Результати свідчили про 

наступне: 

 працівники гранітних кар’єрів отримують по-

двійне радіаційне навантаження від 
222

Rn: як на робо-

чому місці, так і вдома; 

 величина радіаційного навантаження від інга-

ляційного надходження 
222

Rn з повітрям робочих 

місць становила 2,1±0,2 мЗв/рік (при розкиді від 0,9 

до 5,9 мЗв/рік); з повітрям житлових приміщень – 

4,1±0,2 мЗв/рік (при розкиді від 1,8 до 9,7 мЗв/рік); 

 сумарна річна ефективна доза внутрішнього 

опромінення від надходження 
222

Rn з повітрям робо-

чих і житлових приміщень та з питною водою склала, 

в середньому, 6,5±0,2 мЗв/рік, а максимальні величи-

ни становили 20 мЗв/рік;  

 очікувана за життя доза хронічного опромінен-

ня від техногенно-підсилених джерел природного 

походження для людей, які працюють на гранітних 

кар’єрах і, при цьому, мешкають в умовах підвищено-

го ризику від радону, складає в діапазоні значень 

0,16–1,12 мЗв/рік. 

Таким чином, з врахуванням вимог Директиви Ра-

ди 2013/59/Євратом пропонується переглянути нор-

мативи професійного опромінення від радону-222 для 

працівників гранітодобувних, гранітопереробних, 

уранодобувних підприємств. Прийнятий показник 

ліміту дози для професійного опромінення 20 мЗв/рік 

в будь-який окремий рік для цих працівників має 

розраховуватися як інтегральна величина ефективної 

дози від 
222

Rn, враховуючи не тільки навантаження 

від радону-222 на своєму робочому місці, а і вдома. 

Висновки. Використання стандартів МАГАТЕ з 

безпеки є одним з пріоритетів нормотворчої діяльнос-

ті Державного атомного регулювання. Декілька важ-

ливих нормативно-правових актів з ядерної та радіа-

ційної безпеки підготовлено Державним атомним 

регулюванням шляхом прямого застосування станда-

ртів МАГАТЕ, що сприяє гармонізації національної 

системи нормативного регулювання до світових норм 

з безпеки, підвищенню ядерної та радіаційної безпеки 

в сфері використання ядерної енергії та забезпечує 

досягнення стратегічних цілій державної політики 

щодо інтеграції України до Європейського Союзу. 

Результати аналізу вимог директиви Європейської 

спільноти з атомної енергії 2013/59 ЄВРАТОМ до 

професійного опромінення працівників вказали, що 

собливу увагу в документі приділено поліпшенню 

захисту працівників. А саме: 

 Ліміт дози для професійного опромінення 20 

мЗв в будь-який окремий рік; 

 Режим захисту від професійного опромінення 

застосовується для робітників що зазнають 

опромінення від радону-222. 

Підняті у вимогах нової Директиви ЄВРАТОМ пи-

тання є актуальними для окремих територій України, 

де широко розвиваються урано- та гранітодобувна і 

переробна галузі.  
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На підставі багаторічних досліджень, запропоновано підхід до оцінки якості і безпеки 
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Сьогодні державою визнано, що зрошення: по-

перше, є необхідним фактором, від якого сільськогос-

подарське виробництво хоча ускладняється та дорож-

чає, але підвищується його ефективність та сталість; 

по-друге, зрошення суттєво збільшує врожаї сільсько-

господар-ських культур і сприяє зростанню доходу 

від продажу значно більшої кількості сільськогоспо-

дарської продукції, тому потрібно відновлювати зро-

шувальні системи на півдні України. А це накладає 

певні вимоги до якості води, яка подається для зро-

шення сільськогосподарських угідь. Метою дослі-

джень, представлених у роботі, є наукове обґрунту-

вання необхідності внесення коректив у нормативно-

технічні документи щодо оцінки якості зрошувальної 

води за радіаційно-гігієнічними критеріями. Робота 

виконувалась в рамках кафедральної НДР 

0117U002049. 

Матеріалами виступали: матеріали досліджень 

вчених, які займаються проблемами якості зрошува-

льної води; матеріали Міністерства екології і природ-

них ресурсів України за 2010–15 рр.; діючі державні 

стандарти, які регламентують якість зрошувальної 

води, вимоги європейських нормативно-технічних 

документів щодо якості води, результати радіаційних 

досліджень, проведених в Миколаївській науково-

дослідній лабораторії з проблем радіаційної безпеки 

населення “Ларані” МОЗ УКраїни.  
Методи дослідження. Теоретичний аналіз науко-

вих літературних джерел, їх синтез та доцільне уза-

гальнення інформації, яка досліджується. Також авто-

ром застосовувалися порівняльний та системний ме-

тоди. При аналізі зібраної інформації використовува-

лися кількісні і якісні методи оцінки, використовува-

лися методи статистичного аналізу. Використано 

методи моделювання за камерними моделями у радіо-

екології, методи дозиметрії опромінення людини, 

методи статистичного управління якістю. 
Результати та їх обговорення. Території півдня 

України (Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Оде-

ська області) відносяться до зони нестійкого і недо-

статнього зволоження. Не менше 75% території півд-

ня України знаходиться в умовах несприятливого 

водного режиму і відноситься до зони нестійкого і 

недостатнього зволоження. Тому для зрошення вико-

ристовується вода з поверхневих водоймищ, тому 

актуальною є проблема якості цієї води. Зокрема ці-

кавить питання оцінки радіаційної якості води, бо 

остання може бути забруднена радіонуклідами від 

скидів Южноукраїнської та Запорізької АЕС, радіо-

нуклідів зі стічних вод Криворізького гірничопромис-

лового басейну. Про актуальність цього питання для 

зрошувального землеробства на півдні України зок-

рема вказувалося на конференції, яка була організо-

вана академією наук України у жовтні 2014 р. 

Через те, що головними водними артеріями Украї-

ни виступають басейни річок Дніпро та Південний 

Буг, то екологічний та радіаційний стан басейнів цих 

річок буде визначати екологічну та радіаційну якість 

зрошувальної води. Екологічний стан басейну цих 

річок переважним чином визначається скидами не-

очищених комунально-побутових (40,2 %) і промис-

лових (40,7 %) стічних вод, надходження забруднюю-

чих речовин у процесі поверхневого природного сто-

ку з забруднених територій та з сільськогосподарсь-
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ких угідь; надходження з атмосферними опадами 

газоподібних шкідливих речовин промислового і 

комунального походження на водозабірні площі річок 

та на поверхню водоймищ річкового басейна. 

Системний аналіз сучасного екологічного стану 

басейнів річок України та організації управління охо-

роною і використання водних ресурсів дав змогу 

окреслити коло найбільш актуальних проблем, які 

потребують розв’язання, а саме: 1) надмірне антропо-

генне навантаження на водні об’єкти, внаслідок екс-

тенсивного способу ведення водного господарства, 

що призвело до кризового зменшення самовідтворю-

ючих можливостей річок та виснаження водного ре-

сурсного потенціалу; 2) стала тенденція до значного 

забруднення водних об’єктів, внаслідок неупорядко-

ваного відведення стічних вод від населених пунктів, 

господарських об’єктів і сільськогосподарських угідь, 

3) широкомасштабне радіаційне забруднення басейнів 

багатьох річок, внаслідок катастрофи на Чорнобиль-

ській АЕС; 4) погіршення якості питної води, внаслі-

док незадовільного екологічного стану джерел питно-

го водопостачання; 5) недосконалість економічного 

механізму водного користування і реалізації водоохо-

ронних заходів; 6) недостатня ефективність існуючої 

системи управління охороною та використанням вод-

них ресурсів, внаслідок недосконалості нормативно-

правової бази і організаційної структури управління; 

7) відсутність автоматизованої постійно діючої сис-

теми моніторингу екологічного стану водних басейнів 

акваторії Чорного та Азовського морів, якості питної 

води і стічних вод у системах водопостачання і водо-

відведення населених пунктів і господарських 

об’єктів. 

Зрошування також може призводити до негатив-

них змін у водному середовищі. Останнє проявляєть-

ся у підвищенні рівнів ґрунтових вод, підтопленні і 

засоленні земель. Причини цих процесів і явищ є 

різними.  

Аналіз змін гідрогеологомеліоративних умов пока-

зує, що під впливом зрошення відбувається регіона-

льний перерозподіл зон харчування, транзиту і розва-

нтаження ґрунтових і підземних вод, змінюється во-

дообмін поверхневих і підземних вод, погіршуються 

умови їх захисту. Зміна водного режиму тягне за со-

бою порушення сольового і гідрохімічного режиму 

ґрунтових вод. 

Радіаційний стан басейну цих річок визначається 

багатьма факторами: надходження радіонуклідів до 

річкових екосистем: через продувку ставків-

охолоджувачів Південно-Української і Запорізької 

АЕС та через фільтрацію з технологічних водоймищ 

АЕС; скиди Криворізького гірничорудного комплек-

су, перенесення з річковою водою радіонуклідів ава-

рійно-чорнобильського походження, осілих у верхів’ї 

річок. 

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) 

розроблено більше 500 міжнародних стандартів для 

забезпечення безпеки і якості у водній сфері, які вста-

новлюють вимоги до якості води, очисних споруд, 

водопостачання під час кризових ситуацій, іригації, 

зберігання та інфраструктури. Вимоги міжнародних 

та європейських стандартів щодо якості води та, зок-

рема, зрошувальної можна вважати більш жорсткими, 

ніж ті, які вказано у національних нормативно-

технічних документах України з якості зрошувальної 

води.  

Стандарти ISO щодо якості зрошувальних вод за 

екологічними критеріями побудовано не лише за 

оцінювально-контрольним підходом відповідності 

встановленим стандартизованим показникам, а пере-

важно – на моделі екологічного менеджменту та еко-

логічного керування якістю. 

В Україні в нинішній час оцінка якості зрошуваль-

ної води проводиться за ДСТУ 2730-97 «Якість води 

для зрошення. Агрономічні критерії» і Відомчим 

нормативним документом ВНД 33-5,5-12-97 «Якість 

води для зрошення. Екологічні критерії». Екологічні 

критерії регламентуються ще двома стандартами: 

ДСТУ «Якість природної води для зрошення. Еко-

логічні критерії» і ДСТУ «Якість води для систем 

крапельного зрошення. Агрономічні і екологічні кри-

терії» (рис. 1). У цих нормативно-технічних докумен-

тах констатовано, що оцінка якості зрошувальної води 

за вмістом радіоактивних речовин здійснюється за 

окремим спеціальним нормативним документом (рис. 2).  

Відповідно до цих документів регламентація якос-

ті іригаційної води за екологічними критеріями має 

здійснюватися за двома групами показників, при цьо-

му друга група має містити такі регламентуючі показ-

ники:  

- еколого-токсикологічні,  

- санітарно-бактеріологічні, 

- радіоактивні.  

Визначено, що якщо відносно перших двох груп 

показників у цих нормативно-технічних документах 

нормативи встановлені, то відносно третьої групи 

констатовано, що оцінка якості іригаційної води за 

вмістом радіоактивних речовин має здійснюватися за 

окремим спеціальним нормативним документом. Од-

нак єдиного нормативно-технічного документа з оці-

нки якості іригаційної води за радіаційно-гігієнічними 

критеріями на сьогоднішній день не існує. Тобто ная-

вна відсутність регулювання якості зрошувальної 

води за вмістом радіоактивних речовин. 
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Рис. 1. Схема нормативно-технічної документації України відносно оцінки якості зрошувальних вод 

 
Рис. 2. Проблеми у нормативно-технічному регулюванні якості зрошувальних вод 

 

Таким чином, НТД з оцінки якості зрошувальної 

води за радіаційно-гігієнічним критерієм не існує, а 

така оцінка в принципі не проводиться. 

В Україні на науковому рівні визнано слабкість 

методичної та нормативної бази оцінки якості зрошу-

вальної води з позицій радіаційної та радіаційно-

гігієнічної.  

В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС перед-

бачено розвивати співробітництво з питань охорони 

навколишнього середовища і, таким чином, сприяти 

реалізації довгострокових цілей сталого розвитку та 

зеленої економіки, в тому числі через інтеграцію еко-

логічної політики в інші сфери політики держави. 

Зближення із законодавством ЄС для України у сфері 

сільського господарства та сільського розвитку вклю-

чає 60 регламентів та директив, які стосуються, в 

першу чергу політики якості, а також органічного 

землеробства; генетично модифікованих сільськогос-

подарських культур; біорізноманіття; ринкових стан-

дартів для рослин, насіння, фруктів і овочів, для видів 

тварин і продуктів тваринництва). Вимогам якості і 

радіаційної безпеки присвячена Директива Ради ЕВ-

РАТОМ 2013/59/Євратом, яка встановлює основні 

стандарти безпеки для захисту від небезпеки іонізую-

чого випромінювання та імплементацію якої в націо-

нальне законодавство України передбачено Угодою 

про асоціацію між Україною, з одного боку, та Євро-

пейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їх державами – членами, з іншого, 

передбачає: 

 регулювання всіх джерел випромінювання, що 

піддаються (ameneble to) регулюючому впливу; 

 розширення сфери регулювання та деталізація 

вимог до захисту в усіх ситуаціях опромінення; 

 гармонізацію числових критеріїв безпеки з но-

вітніми міжнародними стандартами. 

Тому імплементація вимог Директиви 2013/59/ Єв-

ратом в національне законодавство України має перед-

бачати встановлення радіаційно-гігієнічних критеріїв 

оцінки якості зрошувальної води. 

Нами проведена робота з дослідження стандарти-

зованих показників при радіаційній оцінці якості 

зрошувальної води та розробленню окремих елемен-

тів державного стандарту ДСТУ ххх «Якість води для 

зрошення. Радіаційно-гігієнічні критерії».  

Відповідно до чинних нормативних з радіаційної 

безпеки населення основним радіаційно-гігієнічним 

нормативом, що обмежує опромінення осіб окремих 

категорій від усіх індустріальних джерел іонізуючої 

радіації, є межа (ліміт) дози. Стандартизованими по-

казниками при оцінці якості зрошувальної води за 

радіаційно-гігієнічним критерієм можуть виступати 

показники: 

 межа дози,  

 межа річної ефективної дози, 

 допустимий рівень радіонуклідів у зрошуваль-

ній воді.  

За матеріалами досліджень, виконаних миколаїв-

ським вченими НДЛ «Ларані» маємо: 

1. Основними чинниками формування радіаційної 

ситуації на території Інгулецького зрошуваного маси-

ву є постійне надходження 
90

Sr (при коливаннях кон-

центрації радіонукліду у зрошувальній воді до 30%) з 

дніпровською водою та постійне надходження 
137

Cs 

через стічні води Криворізького гірничопромислового 
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басейну; на території Південно-Бузького зрошуваного 

масиву – періодичне надходження «аварійно-

чорнобильського» 
137

Cs і «південноукраїнських-

станційних» 
137

Cs, 
3
Н з р. Південний Буг; на території 

Білоусівського зрошуваного масиву – переміщення до 

водойм зрошувальної системи десорбованого з дон-

них відкладень р. Арбузинки 
137

Cs та надходження з 

підземних горизонтів регіону
 3
H. 

2. Характерними рисами формування радіаційної 

ситуації на території Інгулецького зрошуваного маси-

ву є: 

- перенесення 
90

Sr з верхньої течії Дніпра до ги-

рла в період дощів та танення снігу (осіннє-весняні 

періоди року); 

- постійне надходження 
137

Cs у р. Інгулець із сті-

чних вод Криворізького регіону; 

- вимивання радіонуклідів із верхнього шару 

ґрунту в нижні за рахунок дощів та талих вод в осін-

нє-зимовий період; 

- головним антропогенним радіонуклідом в біо-

ценозі Інгулецької зрошувальної системи є 
90

Sr. Пи-

тома активність його у сільськогосподарських куль-

турах з угідь Інгулецької зрошувальної системи коли-

вається в межах від 1 Бк/кг (для овочів) до 2,0÷4,0 

Бк/кг (для кормових та зернових культур). 

3. Характерними рисами формування радіаційної 

ситуації на території Південно-Бузького зрошуваного 

масиву є: 

  пересування 
137

Cs до нижньої течії 

р.Південний Буг з забруднених, внаслідок аварії на 

ЧАЕС, територій водозбору р. Південний Буг; 

  винесення 
137

Cs з «продувними», а 
3
H також і з 

фільтраційними водами ставка-охолоджувача ПУ 

АЕС до р. Південний Буг;  

  помітний процес зниження питомої активності 
90

Sr та невелике коливання питомої активності 
137

Сs у 

сільськогосподарських культурах. 

4. Характерними рисами формування радіаційної 

ситуації на території Білоусівського зрошуваного 

масиву є: 

 переміщення депонованого донними відкла-

деннями р. Арбузинки 
137

Cs за течією річки до водос-

ховищ і каналів зрошувальної системи, 

 переміщення 
3
H з біоставків ПУ АЕС у підзем-

ні горизонти зрошуваного масиву, 

 коливання питомої активності 
137

Сs у сільсько-

господарських культурах, 

 підвищена активність 
3
H у сільськогосподарсь-

ких культурах (в 3–4 рази у порівнянні з умовами 

Південно-Бузького зрошуваного масиву). 

5. Основними чинниками формування радіаційної 

ситуації в водному середовищі Каховського і Красно-

знаменського зрошуваних масивів, є: 

 продовження надходження 
90

Sr «аварійно-

чорнобильського» походження з дніпровською водою, 

 перенесення дніпровською водою з територій, 

які забруднені аварійним викидом трансуранових 

елементів 
239

Pu, 
241

Am. 

Таким чином, дослідження формування радіацій-

ної ситуації у зрошувальних системах на півдні Укра-

їни вказало, що радіонуклідами, за якими потрібно 

розробляти НТД з оцінки якості зрошувальної води, 

мають виступати не лише 
137

Cs, 
90

Sr, а також трансу-

ранових елементів 
239

Pu, 
241

Am (що переносяться 

дніпровською водою з територій, які забруднені ава-

рійно-чорнобильським викидом) та радіонуклідів, які 

надходять у річкові системи з рідкими скидами АЕС: 

в першу чергу 
3
Н, а також інших (

54
Mn, 

60
Co, 

65
Zn,…). 

Ці матеріали досліджень було взято за основу при 

проведенні розрахунків стандартизованих показників 

вмісту радіонуклідів у зрошувальній воді. 

Радіаційно-гігієнічні критерії якості води для зро-

шення мають встановлювати якість зрошувальної 

води з урахуванням забезпечення радіаційно-

гігієнічного та радіаційно-безпечного стану на зрошу-

ваних масивах та убезпечення зрошувальних вод від 

радіаційного забруднення. Оцінка якості води для 

зрошення за радіаційно-гігієнічним критерієм має 

проводитися з метою попередження радіаційного 

впливу на компоненти агроекосистеми та забезпечен-

ня радіаційної безпеки сільськогосподарської продук-

ції рослинництва, тваринництва, врожаю. 

Оцінку якості води для зрошення за радіаційно-

гігієнічним критерієм можна визначити як таку, що 

проводиться з метою попередження радіаційного 

впливу на компоненти агроекосистеми та забезпечен-

ня радіаційної безпеки сільськогосподарської продук-

ції рослинництва, тваринництва, врожаю. 

Величини допустимих рівнів радіонуклідів повин-

ні забезпечувати не перевищення границі річної ефек-

тивної очікуваної дози опромінення населення, тому 

логічно прийняти в якості показника, за яким можна 

оцінювати безпечність та якість зрошувальної води 

відносно вмісту радіоактивних речовин, – ефективну 

еквівалентну дозу E (Зв), як стандартизований показ-

ник, який використовується в радіаційному захисті та 

який є мірою ризику виникнення віддалених наслідків 

опромінення (стохастичних ефектів) тіла людини та 

окремих його органів і тканин з урахуванням їх радіо-

чутливості (рис. 3.).  

 
Рис. 3. Схематичне зображення вибору ефективної еквівалентної дози  

в якості стандартизованого показника якості зрошувальних вод 
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Висновки: 

1. Опрацювання сучасних вимог Європейських 

нормативно-технічних документів з радіаційної без-

пеки вказало, що законодавство ЄС щодо радіаційної 

безпеки поповнилося новою Директивою Ради 

2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року. Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-

пейським Союзом, Європейським Співтоварством з 

атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сто-

рони, передбачено імплементація в національне зако-

нодавство Директиви 2013/59/Євратом. Оновлена 

Директива розширює вимоги на цілий ряд джерел і 

категорій опромінення та охоплює, зокрема, захист 

населення та довкілля; має більш детальні вимоги, 

зокрема, до:  

- оцінок впливу на населення та довкілля,  

- дозволів на викиди та скиди радіоактивних ре-

човин до довкілля,  

- радіологічного моніторингу та демонстрації ві-

дповідності умовам ліцензії стосовно опромінення 

населення.  

Тому, імплементація вимог Директиви 2013/59/ 

Євратом в національне законодавство України має 

передбачати встановлення радіаційно-гігієнічних 

критеріїв оцінки якості зрошувальної води. 

2. Визначено, що в якості стандартизованого пока-

зника, за яким можна оцінювати безпечність та якість 

зрошувальної води, має виступати показник ефектив-

ної еквівалентної дози – показник, що використову-

ється в радіаційному захисті. 

На підставі того, що границею річної ефективної 

очікуваної дози опромінення населення є 1 мЗв (один 

мілізіверт на рік) нами розраховано величини допус-

тимих рівнів радіонуклідів у зрошувальній воді для 

трьох різних зрошувальних систем: Інгулецької, Пів-

денно-Бузької, Білоусівської, що може бути прийня-

тим при розробленні державного стандарту України 

для оцінки якості зрошувальної води за радіаційно-

гігієнічними критеріями. 
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РАДІОЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

 

 

Проаналізовано формування дозового навантаження на наседення від техногенно-
підсилених джерел радіації у різних будівльних матеріалах. На підставі результатів ра-
діоекологічних досліджень показана необхідність радіоекологічної сертифікації будіве-
льних матеріалів, як засобу гармонізації з європейськими стандартами системи радіа-
ційної безпеки у будівельній галузі.  

Ключові слова: якість; безпека; будівельні матеріали; природні радіонукліди. 
 

 

Вступ. Екологічна сертифікація виступає засобом 

підтвердження екологічно значимих показників якості 

продукції, заявлених виробником; сприяння спожива-

чам в компетентному виборі екологічно благополуч-

ній продукції; контролю безпеки продукції для навко-

лишнього середовища життя, здоров’я і майна; захис-

ту споживача від несумлінності виробника (продавця, 

виконавця). Виступаючи в якості інструменту захисту 

екологічних і економічних інтересів, екологічна сер-

тифікація сприяє входженню України в світовий еко-

номічний простір, виробництву конкурентоспромож-

ної вітчизняної продукції, служить засобом контролю 

за ввезенням в країну екологічно шкідливої продукції.  

Якість та радіаційна безпечність будівельних ма-

теріалів в нашій державі регулюють контролем на 

відповідність нормативно-технічному документу [11]. 

Метою роботи є дослідження необхідності радіое-

кологічної сертифікації будівельних матеріалів, як 

засобу гармонізації з європейськими стандартами 

системи радіаційної безпеки у будівельній галузі.  

Методи дослідження. Матеріалами виступали ре-

зультати наших радіоекологічних та дозиметричних 

досліджень. При дослідженні формування радіаційно-

го навантаження на людину від техногенно-

підсилених джерел природного походження (ТПДПП) 

виконані гамма-спектрометричні дослідження вмісту 
232

Th, 
226

Ra, 
40

K у матеріалах, які видобуваються на 

Ново-Данилівському, Трикратському, Південно-

Бузькому гранітних кар’єрах, а також у готових буді-

вельних матеріалах Миколаївського заводу будівель-

них конструкцій (458 аналізів). Питому активність 
232

Th визначали за гамма-випромінюванням 
228

Ас 

(гамма-лінії 338, 911 і 968 кеВ, квантові виходи 12, 

29, 23 % відповідно) та 
212

Pb (гамма-лінія 238 кеВ, 

квантовий вихід 48 %). Питому активність 
226

Ra – за 

гамма-випромінюванням 
214

Bi (гамма-лінії 1120, 1765 

кеВ, квантові виходи 15, 16% відповідно) та 
214

Pb 

(гамма-лінії 295, 352 кеВ, квантові виходи 19, 37 % 

відповідно). Питому активність 
40

K визначали за його 

гамма-випромінюванням за гамма-лінією 1461 кеВ. 

Проведено виміри ПЕД та досліджено рівні екві-

валентної рівноважної об’ємної активності (ЕРОА) 
222

Rn у повітрі житлових приміщень північних райо-

нів (268 аналізів), а також вміст 
222

Rn у воді питних 

джерел (централізований водопровід, колодязі, сверд-

ловини) (101 аналіз) у 23 населених пунктах північ-

них районів Миколаївської області. Досліджено рівні 

ЕРОА 
222

Rn на робочих місцях (95 аналізів) та вмісту 
222

Rn у питній воді (26 аналізів) Первомайського гра-

нітного і гранітно-щебеневого кар’єрів, Олександрів-

ського, Прибузького, Софіївського, Ново-Данилів-

ського гранітних кар’єрів. Вимірювання ЕРОА 
222

Rn 

виконували методом пасивної трекової дозиметрії за 

допомогою детекторів «Altras» (Германія), НЦ-

детектори (Росія), детектори «DEGBAK» (Україна) з 

експозицію у житлових приміщеннях не менше 3 

місяців в опалювальний сезон, на робочих місцях – не 

менше 30 діб. У житлових приміщеннях трекові дете-

ктори встановлювали у місцях найбільшого перебу-

вання людини (вітальня, спальня), а на робочих міс-

цях – у кабіні екскаватору, бульдозеру, або розміщу-

вали на верхньому одязі фахівця. При визначенні 

ефективної дози зовнішнього опромінення людини 

від природного фону і техногенно-підсиленого радіа-

ційного фону час перебування людини взято за реко-

мендаціями МКРЗ (Публікація 65): на відкритій міс-

цевості 2000 год∙рік
-1

, у приміщенні – 4652 год∙рік
-1

.  
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Ефективна доза за рахунок інкорпорованих радіо-

нуклідів визначена згідно з існуючою у сфері радіа-

ційної безпеки методикою обчислення ефективної 

еквівалентної дози через сумарне річне надходження 

радіонуклідів в організм людини з використанням 

рекомендованих МКРЗ дозових коефіцієнтів [3], [4]. 

Ефективна доза розраховувалася для референтного 

віку «дорослий». 

Результати та їх обговорення. Основні будівель-

ні матеріали, які використовуються у житловому бу-

дівництві – це вапняк, бетон, цегла, глина, а для пів-

нічних районів також матеріали з домішками граніту.  

Результати гамма-спектрометричних аналізів буді-

вельних матеріалів, які виробляються на гранітних 

кар’єрах: Ново-Данилівському (Казанківський район), 

Трикратському (Вознесенський район), і деяких заво-

дів будівельних матеріалів за 1994 – 98 рр. та 2004 – 

05 рр. наведено у табл. 1, 2.  

Як видно з табл. 1., більш високою активністю ха-

рактеризувалися будівельні матеріали, при виробниц-

тві яких використовували граніт або матеріали з до-

мішками граніту: середній вміст 
232

Th складав 

125±21
1 кгБк , 

226
Ra – 148±17 

1 кгБк , вміст 
40

K 

знаходився на рівні 102±24
1 кгБк . Різницю між 

вмістом 
232

Th і 
226

Ra відмічено у гравії сировинному і 

гравії керамзитовому: у гравій-сировині з кар’єрів 

вміст 
232

Th знаходився на рівні 70 – 80 
1 кгБк , у 

керамзитовому наповнювачі Миколаївського заводу 

пористих заповнювачів – не перевищував 50 – 60 
1 кгБк .  

Помітно відрізнявся вміст 
232

Th і 
40

К у будівельних 

матеріалах з різних місць відбору проб: у гравії з Три-

кратського гранкар’єру вміст 
232

Th і 
40

К був вищим, 

ніж у гравії з Ново-Данилівського кар’єру; у глині з 

Ново-Данилівського кар’єру вміст 
232

Th і
 226

Ra знахо-

дився на одному рівні з їхнім вмістом у гравії.  

 

Таблиця 1 

Вміст природних радіонуклідів у будівельних матеріалах з гранітних кар’єрів  

та підприємств Миколаївської області (
1 кгБк ) хSХ  

 

Будівельний матеріал 

(сировина) 

(у дужках вказано кількість проб) 

232
Th 

226
Ra 

40
K 

Глина (23) 65±8 136±17 802±24 

Граніт (40) 124±21 148±17 123±11 

Гравій – кругла фракція (12) 140±10 43±8 1058±13 

Гравій – відсів (10) 95±7 143±7 1045±11 

Щебінь фракції 10–20 (14) 50±12 35±8 86±7 

Щебінь фракції 20–40 (15) 47±8 35±9 88±8 

Блоки гранітні (11) 170±10 144±12 92±6 

Брущатка гранітна (10) 189±11 160±8 106±10 

Відсів виробництва блоків (12) 175± 101±19 98±7 

Гранітна маса (10) 135±11 134±17 84±12 

Щебінь фракції 10–20 (12) 160±12 56±8 80±11 

Щебінь фракція 20–40 (16) 162±12 54±10 58±9 

Гравій керамзитовий (14) 51±12 58±7 302±23 

Шлакоблоки (12) 107±12 51±6 454±22 

Глина керамзитова (12) 50±6 48±5 810±35 

Пісок (17) 15±3 - 272±45 

Цемент (12) 35±5 57±9 580±53 

Цегла керамічна (11) 66±9 49±7 630±58 

 

Високим вмістом природних радіонуклідів харак-

теризувалися також будівельні матеріали із вторинної 

сировини: шлакоблоки, блоки гранітні, щебінь. Тобто 

окремі будівельні матеріали (граніт, гравій, блоки 

гранітні) за сумарним вмістом природних радіонуклі-

дів знаходилися на рівні, при якому використання 

будівельної продукції у житловому будівництві об-

межується певними нормативними документами, бо 

може призводити до підвищених величин радіаційно-

го фону у приміщеннях.  

 

Таблиця 2 

Сумарна радіоактивність Асум матеріалів з гранітних кар’єрів і підприємств  

будівельних конструкцій (
1 кгБк ) хSХ  

 

Вид матеріалу Місце видобутку 

або виробництва 

Асум 

Граніт Ново-Данилівський гранкар’єр 297±54 

Граніт Трикратський гранкар’єр 306±46 

Гравій-сировина Ново-Данилівський гранкар’єр 275±58 

Гравій-сировина Трикратський гранкар’єр 290±48 
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Вид матеріалу Місце видобутку 

або виробництва 

Асум 

Глина Ново-Данилівський гранкар’єр 286±34 

Глина Трикратський гранкар’єр 236±46 

Щебінь Ново-Данилівський гранкар’єр 187±33 

Щебінь Трикратський гранкар’єр 154±40 

Гравій керамзитовий 
Миколаївський завод будівельних  

матеріалів 
230±24 

Цемент – “ – 150±16 

Шлакоблоки – “ – 225±24 

Блоки гранітні – “ – 266±24 

Брущатка гранітна – “ – 335±46 

Відсів виробництва блоків – “ – 312±54 

Гранітна маса – “ – 336±46 

Цеглина керамзитова – “ – 97±14 

Пісок – “ – 46±12 

 

Як показали результати проведених досліджень, 

деякі будівельні матеріали за сумарною радіоактивні-

стю знаходилися на рівні продукції, застосування якої 

обмежується державними будівельними нормативами. 

Підвищений вміст 
232

Th і
 226

Ra у гранітах та виробів з 

граніту може призводити до інтенсивної еманації 
222

Rn, проникнення його у житлові і робочі примі-

щення, а через це – призводити до підвищених рівнів 

опромінення ним людей, особливо – працівників під-

приємств з видобутку і переробки гранітів.  

Статистично оброблені результати досліджень по-

тужності експозиційної дози у житлових приміщен-

нях Арбузинського району (с. Булацелово, с. Благода-

тне, смт. Арбузинка, с. Агрономія, с. Бузьке, с. Воро-

нівка), Вознесенського району (с. Актово, с. Олексан-

дрівка, с. Таборівка, с. Трикрати), Казанківського 

району (смт. Казанка, с. Ново-Данилівка, с. Троїцько-

Сафонове), Доманівського району (смт. Доманівка,  

с. Володимирівка, с. Копи, с. Лідієвка), Братського 

району (смт. Братське, с. Крива Пустош, с. Миролю-

бівка), Первомайського району (м. Первомайськ,  

с. Сінюхін Брод, с. Чаусово 1, с. Чаусово 2) наведено 

у табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Результати вимірювання ПЕД у житлових приміщеннях населених пунктів  

Арбузинського і Вознесенського районів Миколаївської області (
1 годмкР ) 

 

№ 

п/п 

Населений 

пункт 

Кількість 

замірів 

Середнє значення 

хSХ  

Максимальне 

значення 

Мінімальне 

значення 

1.  Арбузинський район 101 22,5±2,4 47,0 16,0 

2.  Вознесенський район 77 18,2±1,8 33,0 15,0 

3.  Казанківський район 47 22,1±1,9 32,0 14,0 

4.  Доманівський район 41 17,2±1,9 24,0 16,0 

5.  Братський район 38 22,1±1,9 28,5 18,0 

6.  Первомайський район 37 18,1±1,7 30,0 16,0 

 

Як видно з табл. 3., для усіх районів характерно 

широкий інтервал розкиду даних: від 5 до 15 
1 годмкР . Для окремих населених пунктів середні 

рівні потужності експозиційної дози всередині жит-

лових приміщень були вищими за середні по району 

показники. Так, у с. Бузьке (Арбузинського району) 

середнє значення потужності експозиційної дози все-

редині житлових приміщень складало 27,3±5,4 
1 годмкР  (максимальне значення досягало 47 
1 годмкР ), у с. Булацелово (Арбузинського райо-

ну) 27,8±5,5 
1 годмкР , а середній рівень ПЕД у 

приміщеннях для Арбузинського району складав 

22,5±2,4 
1 годмкР . Для житлових приміщень цих 

двох населених пунктів потужність експозиційної 

дози значуще ( 05.0 ) відрізнялася від середніх 

для районів показників. 

Схожа ситуація спостерігалася у Казанківському 

районі: при середньому для району рівні ПЕД у при-

міщеннях 22,1±3,1 
1 годмкР , у с. Ново-Данилівка 

ПЕД у житлових приміщеннях складала 27,8±1,6 
1 годмкР , тобто також мала значиму різницю 

( 05.0 ) у порівнянні із середньою для району 

величиною потужності експозиційної дози у житло-

вих приміщеннях.  

У Вознесенському районі декілька більші понад 

середні для району значення потужності експозицій-

ної дози у житлових приміщеннях спостерігали у с. 

Актово (максимальне значення рівня ПЕД у житлових 

приміщеннях тут спостерігали на рівні 46 
1 годмкР ), с. Олександрівка. У Первомайському 

районі така ситуація спостерігалася у с. Чаусово 1,  

с. Чаусово 2.  
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Аналіз результатів також свідчив, що на величину 

радіаційного фону житлових приміщень істотний 

вплив здійснювали будівельні конструкції домівок: 

найнижчий рівень потужності експозиційної дози 

реєструвався у будівлях із цеглини звичайної і білого 

каменю, декілька вищий – із саманної цеглини, а най-

вищі значення реєструвалися у домах, які побудовані 

з використанням бетонних конструкцій, з викорис-

танням гранітних виробів.  

Так, середнє значення потужності експозиційної 

дози у домах, побудованих з саманного каменю, скла-

ло 24±5 
1 годмкР , у домівках, побудованих з 

будівельних матеріалів з домішками граніту – 28±5 
1 годмкР , у домівках, при будівництві яких ви-

користовували ще саманну глину, рівень потужності 

експозиційної дози досягав 30±3 
1 годмкР . Пот-

рібно зазначити, що підвищенні рівні потужності 

експозиційної дози у житлових приміщеннях були 

характерні для будівель, у фундаменті яких також 

застосовували гранітні матеріали. При цьому резуль-

тати досліджень засвідчили, що відсоток таких буді-

вель був достатньо великий (близько 40 %).  

Показано, що потужність експозиційної дози все-

редині житлових приміщень для різних населених 

пунктів характеризувалася більш високими рівнями 

для домівок з бетонних конструкцій, а також які мали 

бетонний фундамент; більш низькі рівні ПЕД спосте-

рігали у домах зі звичайної цеглини та білого каменю. 

Так, для приміщень Арбузинського, Вознесенського, 

Казанківського, Первомайського районів найбільші 

рівні потужності експозиційної дози у житлових при-

міщеннях характерні для домівок, побудованих з бе-

тонних конструкцій, саману.  

Крім зовнішнього впливу на людину гамма-

випромінюючих радіонуклідів, які є у конструкціях та 

матеріалах стін і підлоги, людина у приміщенні зазнає 

також внутрішнього опромінення через інгаляційне 

надходження 
222

Rn з ДПР.  

Вміст 
222

Rn з ДПР в одноповерхових приміщеннях 

характеризувався широким інтервалом величин (від 

10 до 234 
3 мБк ), сильно відрізнявся залежно від 

типу будівельного матеріалу, характеру фундаменту, 

наявністю і типу покриття підлоги, а також залежно 

від наявності і періодичності вентильованості примі-

щень. Завдяки існуванню ймовірності надходження 
222

Rn із простору під будівлею, спостереження прово-

дилися також на наявність (відсутність), а також на 

характер вентильованості підвальних приміщень.  

Використовуючи ці результати досліджень ЕРОА 
222

Rn у повітрі житлових приміщень населених пунк-

тів Миколаївської області проаналізовано характер їх 

розподілу за частотою прояву. За результатами аналі-

зу отримано, що частотний розподіл ЕРОА 
222

Rn у 

повітрі житлових приміщень досліджених територій 

носив логнормальний характер (рис. 3.1.4.). Виходячи 

з такого виду розподілу статистична обробка резуль-

татів здійснена за середньогеометричним значенням: 

cередньогеометричне значення ЕРОА 
222

Rn у повітрі 

одноповерхових житлових приміщень населених пун-

ктів центральних та північних районів Миколаївської 

області становило 96,7 
3 мБк , мінімальне значен-

ня – 10 
3 мБк , максимальне – 234 

3 мБк . 

Кількість будинків з рівнями вище 50 
3 мБк дося-

гала 72 %, при цьому 54 % з них приходилося на дома 

з ЕРОА 
222

Rn вище 100 
3 мБк . В окремих населе-

них пунктах кількість будинків з такою активністю 

досягала 70–80 %. В першу чергу це стосується Пер-

вомайського, Арбузинського, Вознесенського і Брат-

ського районів.  

Відсоток домівок, які мали рівні ЕРОА 
222

Rn у 

приміщеннях більші за 100 
3 мБк , для радононо-

сних районів (Арбузинський, Первомайський, Братсь-

кий, Казанківський) був чималим: від 38 до 62 %. 

Кількість домівок, які мали рівні ЕРОА 
222

Rn у діапа-

зоні від 50 до 100 
3 мБк , також був немалим: від 

24 до 40 %. Для порівняння, у м. Миколаєві домівок, 

що мали рівень ЕРОА 
222

Rn вищий за 100 
3 мБк  

взагалі не спостерігали, а відсоток домівок з рівнями 

ЕРОА 
222

Rn понад 50 
3 мБк  був невисоким  

(17 %). 

Підвищені величини ЕРОА 
222

Rn у повітрі примі-

щень були характерні для споруд, які побудовано з 

залізобетонних конструкцій і дуже поширеної у сіль-

ській місцевості глиняної цегли (саману), які мали 

гранітний фундамент, які не мали вентильованих 

підвальних приміщень, а також в яких вентиляція 

приміщень була або відсутньою, або недостатньою. 

Привернув увагу факт, що серед будинків з рівнем 

вище 100 
3 мБк  більшість складали домівки, 

побудовані з глиняної цегли “саман”, бетону, шлакоб-

локів або ті, які мали фундамент із граніту.  

Розподіл будинків, які мали рівень ЕРОА 
222

Rn 

вищий за 50 
3 мБк , за типом будівельних конс-

трукцій мав наступний вигляд: 30–35%  будівлі із 

саману або будівлі, які мали гранітний фундамент;  

25–30 %  будівлі з глини; 15–20 %  будівлі з бето-

ну; 5–15 %  будівлі з білої цегли.  

Для визначення зв’язку між рівнем ЕРОА 
222

Rn у 

повітрі житлового приміщення та герметичності під-

логи проаналізовано тип і стан підлоги в обстежених 

приміщеннях. Результати свідчили, що майже усі 

будинки мали дерев’яну підлогу, але з різним рівнем 

її герметичності.  

Встановлено, що будинки, які мали підлогу або 

вкриту синтетичними матеріалами (лінолеумом), 

фарбою, або що була герметично зашпакльована, 

мали рівень 
222

Rn у повітрі житла істотно нижчий (на 

10–30 %). Якщо дома мали добрий монолітний фун-

дамент, то рівень 
222

Rn у житлових приміщеннях був 

взагалі низьким. Але відсоток таких домів був дуже 

малим. В основному, дома обстежених населених 

пунктів мали підлогу, котра потребувала додаткової 

герметизації від проникнення 
222

Rn у кімнати.  

Привернули увагу результати дослідження ЕРОА 
222

Rn у лікарнях і школі, де також відмічені підвищені 

рівні вмісту 
222

Rn у повітрі. Дослідження умов житло-

вих приміщень, в яких спостерігалися підвищені рівні 

ЕРОА 
222

Rn у повітрі, свідчили, що провітрювання 
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таких приміщень здійснювалося епізодично, у деяких 

будинках така можливість взагалі відсутня  це старі 

будівлі з невеликими віконними виходами, що, звісно, 

позначилося на рівні ЕРОА 
222

Rn у повітрі приміщень. 

На відміну від таких будівель сучасні дома, які по-

будовані зі звичайної цеглини, білого каменю, та які 

мали достатню природну вентиляцію, не характеризу-

валися високими значеннями ЕРОА 
222

Rn у повітрі 

своїх приміщень (див. табл. А.6.). У таких будівлях 

рівень ЕРОА 
222

Rn не перевищував 50 
3 мБк .  

Узагальнення результатів вимірів ЕРОА 
222

Rn по 

Миколаївській області показало, що кількість домівок 

з рівнями вище за 50 
3 мБк  

коливалася від 50 до 

70 %, а з рівнями вище за 100 
3 мБк  – від 14 до 

40 %.  

Схожі результати ЕРОА 
222

Rn у повітрі житлових 

приміщень Запорізької, Херсонської, Кіровоградської 

областей. Так, кількість будівель з рівнями ЕРОА 

222
Rn у повітрі становила: вище 50 

3 мБк  – від 35 

до 95 %, вище 100 
3 мБк  – від 7 до 64 %, вище 

200 
3 мБк  

– від 1 до 20 %. Підвищені рівні ЕРОА 
222

Rn також відмічено у будівлях із саманної цеглини. 

 Дослідження вмісту 
222

Rn у питних водних джере-

лах населених пунктів північних районів Миколаївсь-

кої області показали, що середнє значення становило 

68 ±
 
20 

1 лБк , в окремих населених пунктах рівні 

222
Rn складали 100 – 150 

1 лБк . Так, у Перво-

майському районі за результатами досліджень вмісту 
222

Rn у 13 підземних джерелах питної води 3 населе-

них пунктів (с. Сінюхін Брод, с. Чаусово-1, с. Чаусо-

во-2) середнє значення склало 90±30 
1 лБк , за 

результатами досліджень у 25 питних джерелах у 7 

населених пунктах Арбузинського району (смт. Арбу-

зинка, с. Агрономія, с. Благодатне, с. Новоселівка,  

с. Остапівка, с. Бузьке, с. Булацелово) середнє зна-

чення 
222

Rn склало 55±14 
1 лБк  (при інтервалі 

значень 24–90 
1 лБк ).  

Також широкий інтервал величин вмісту 
222

Rn 

отримано за результатами досліджень у 15 підземних 

джерелах Вознесенського району (с. Актово, с. Доро-

шовка, с. Олександрівка, с. Трикрати): від 30 до 110 
1 лБк . За результатами досліджень вмісту 

222
Rn у 

14 підземних джерелах питної води населених пунктів 

Казанківського району (с. Троїцько-Сафонове, с. Ми-

колаївське, с. Велико-Олександрівка, с. Ново-

Данилівка) середнє значення склало 34±14 
1 лБк  

(при інтервалі 10–52 
1 лБк ).  

У Доманівському районі вміст 
222

Rn у воді з підзе-

мних джерел характеризувався невисоким вмістом 

14±3 
1 лБк , а ось у Казанківському районі за 

дослідженнями у 20 джерелах питної води вміст 
222

Rn 

знаходився, в середньому на рівні 66±13, максимальне 

значення складало 150±30 
1 лБк . Найбільшою 

кількістю підземних питних джерел з рівнями 
222

Rn 

вище 100 
1 лБк  (29 % серед досліджених) відмі-

чалися Арбузинський і Вознесенський райони. У 

Братському, Первомайському, Новобузькому та Каза-

нківському районах кількість таких підземних водних 

джерел складала 15–19 %. Найменша кількість підзе-

мних джерел питної води з рівнем вмісту 
222

Rn понад 

100 
1 лБк  відзначена для населених пунктів До-

манівського району, а у м. Миколаєві таких джерел 

питної води взагалі не відзначено. Широкий інтервал 

отриманих величин вмісту 
222

Rn у підземних джере-

лах питної води пояснюється ексхаляцією 
222

Rn з 

геологічних порід у зоні водоносного горизонту. Ре-

зультати радіометрії проб води централізованого во-

допостачання (де чинники надходження 
222

Rn у воду 

ззовні відіграють малу роль) показали достатньо не-

високі значення 
222

Rn: не більше 20 
1 лБк . Це 

свідчить, що визначальним фактором насичення 
222

Rn 

колодязної води є надходження радіоактивного газу з 

геологічних порід. Також може впливати тип будіве-

льного матеріалу кладки колодязя.  

За результатами досліджень 60 % серед обстеже-

них колодязів мали бетонну кладку, а при будівництві 

до 40 % колодязів використовували глину. Як показа-

но вище, саме ці будівельні матеріали характеризу-

ються підвищеною сумарною природною радіоактив-

ністю.  

Висновки. 

Основні будівельні матеріали, які постійно вико-

ристовувалися у житловому будівництві на території 

Миколаївської, Кіровоградської областей, – це вап-

няк, бетон, цегла, глина. У північних районах області 

для старих будівель розповсюдженим також є вико-

ристання матеріалів із домішками граніту. За резуль-

татами гамма-спектрометричних аналізів зразків буді-

вельних матеріалів, які вироблялися на гранітних 

кар’єрах регіону: Новоданилівському (Казанківський 

район), Трикратському (Вознесенський район) і зраз-

ків продукції деяких заводів будівельних матеріалів 

більш високою активністю характеризувалися будіве-

льні матеріали, при виробництві яких використовува-

ли граніт та матеріали з домішками граніту.  

Відмічено високий вміст 
232

Th, 
226

Ra у матеріалах, 

які видобуваються на гранітних кар’єрах регіону: 

гранітних породах, гравії, глині, а також у готових 

будівельних матеріалах, при виробництві яких вико-

ристовували граніт або гранітні домішки, що відпові-

дає за підвищення рівнів зовнішнього опромінення 

людини від ТПДПП у житлових приміщеннях, побу-

дованих з таких матеріалів: 0,2–0,3 мЗв
.
рік

-1
.  

Відмічено різницю між вмістом 
232

Th і 
226

Ra у гра-

вії сировинному і гравії керамзитовому: у гравій- 

сировині з кар’єрів вміст 
232

Th знаходився на рівні 70–

80 Бк/кг, у керамзитовому наповнювачі Миколаївсь-

кого заводу пористих заповнювачів – не перевищував 

50–60 Бк/кг. Помітний вплив на вміст 
232

Th і 
40

К у 

будівельних матеріалах мало місце відбору проб: у 

гравії з Трикратського гранкар’єру вміст 
232

Th і 
40

К 

був вищим, ніж у гравії з Новоданилівського кар’єру; 

у глині з Новоданилівського кар’єру вміст 
232

Th і 
226

Ra 

знаходився на одному рівні з їхнім вмістом у гравії. 

Високим вмістом природних радіонуклідів характери-
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зувалися також будівельні матеріали із вторинної 

сировини: шлакоблоки, червоний шлам.  

Окремі будівельні матеріали за сумарним вмістом 

природних радіонуклідів знаходилися на рівні проду-

кції, застосування якої обмежується нормами, бо ви-

користання таких матеріалів у житловому будівництві 

може призводити до підвищених значень радіаційного 

фону у приміщеннях. 

Вважаємо, що потрібно розглянути питання радіо-

екологічної сертифікації будматеріалів на відповід-

ність міжнародним нормативно-технічних докумен-

там. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Проанализировано формирование дозовой нагрузки на наседення от техногенно-усиленных источников 

радиации в различных строитель- материалах. На основании результатов радиоеко-логических исследований 

показана необходимость радиоэкологической сертификации строительных мате-риалов, как средства гармо-

низации с европейскими стандартами системы радиационной безопасности в строительной отрасли. 
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RADIOECOLOGICAL CERTIFICATION OF BUILDING MATERIALS FOR HOUSING CONSTRUCTION 

 

The formation of a dose load on the population from technogenically-enhanced radiation sources in various 

construction materials has been analyzed. Based on the results of radio-ecological studies, the need for 

radioecological certification of building materials as a means of harmonization with the European standards of the 

radiation safety system in the construction industry has been demonstrated. 
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ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ З 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА  

ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ 

 

 

У статті охарактеризовано поняття та особливості процесу управління людськи-
ми ресурсами. Проаналізовано вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2008 щодо 
управління персоналом та розглянуто основні процеси системи управління персоналом. 

Ключові слова: персонал; управління людськими ресурсами; мотивування персона-
лу; стандарт управління якістю; процеси системи управління персоналом. 

 

 

Постановка проблеми. У зв’язку з розробкою, 

впровадженням і розвитком систем менеджменту 

якості на вітчизняних аграрних підприємствах виник-

ла гостра необхідність щодо зміни мислення праців-

ників та перегляду відношення персоналу до викону-

ваних ним функціональних обов’язків.  

Впродовж тривалого часу під забезпеченням якос-

ті розуміли лише застосування технологічних методів 

та прийомів, що давали змогу досягти належного 

рівня якості продукції, яка вироблялася. Проте, масо-

вий перехід від ремісничого до промислового вироб-

ництва та промислова революція кінця ХІХ століття, 

і, відповідно, розподіл праці, дозволили збільшити її 

продуктивність, але в той же час суттєво погіршилася 

якість продукції.  

У ХХ столітті широко впроваджувалися методи 

менеджменту якості продукції та процесів, а також 

системи якості. Поступово керівники підприємств 

почали розуміти, що для удосконалення методів і 

систем менеджменту якості потрібно кардинально 

змінити ставлення працівників до виконуваних ними 

функціональних обов’язків, а також необхідно зміни-

ти саму психологію персоналу. 

На сучасному етапі суттєво зростають повнова-

ження та відповідальність працівників, зокрема, під-

вищуються вимоги до компетентності, професійної 

майстерності, здатності до навчання і розвитку, твор-

чого мислення, уміння працювати у команді, що, в 

свою чергу, виступає запорукою забезпечення необ-

хідного рівня якості виробництва.  

Для економічно розвинених країн світу характер-

ним є глибоке взаємопроникнення методів розвитку 

кадрів та систем управління якістю. Більше того, 

найефективніші досягнення у галузі забезпечення 

якості демонструють ті країни, де методи управління 

якістю та розвитку кадрового потенціалу функціону-

ють як єдиний злагоджений механізм (Японія, США, 

Великобританія). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ана-

ліз робіт вітчизняних та зарубіжних науковців, серед 

яких Виноградський М. Д., Данюк В. М., Дят- 

лов В. А., Єгоршина А. П., Кібанов А. Я., Ко- 

лот А. М., Крушельницька О. В., Маслов Є. В. та за-

кордонної практики доводить, що управління персо-

налом – це система, яка вміщує складові, тобто внут-

рішні системи, кожна серед з яких має свою специфі-

ку. Але в цих працях не розглядаються питання щодо 

стандартизації цієї системи на основі апробованої у 

багатьох країнах системи менеджменту якості по 

міжнародному стандарту ІSО 9001:2008. 

Метою роботи є наукове обґрунтування теоретич-

них засад та розробка шляхів підвищення ефективно-

сті функціонування системи управління якістю на 

підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Персонал є най-

більш складним об’єктом управління, оскільки люди, 

на відміну від машин та механізмів, наділені інтелек-

том. Вони постійно розвивають взаємовідносини, 

засновані на договірній основі. У сучасних умовах 

цінність людських ресурсів постійно зростає, що при-

зводить до формування системи управління персона-

лом [4, с. 53]. 

Л. В. Балабанова, О. В. Сардак вважають, що сис-

тема управління персоналом являє собою комплекс 

цілей, завдань і основних напрямків діяльності, а 

також різних видів, методів і відповідного механізму 

управління, спрямованих на підвищення продуктив-

ності праці і якості роботи [1, с. 213]. 

Управління персоналом здійснюється в межах ор-

ганізаційних структур, через які реалізується плано-

мірний і систематичний вплив на поведінку членів 

колективу організації та відносини між ними. Ці 

структури мають сприяти цілеспрямованому й ефек-

тивному управлінню персоналом і всією організацією 

через механізм взаємодії принципів та засобів управ-

ління. 
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Кожне підприємство характеризується особливос-

тями діяльності, ставить перед собою специфічні цілі, 

а кожен працівник має свої цінності й установки. Крім 

того, зовнішнє середовище, в якому функціонують 

підприємства, постійно змінюється, як і показники, 

що характеризують його персонал. 

Проблеми управління персоналом на вітчизняних 

підприємствах технічного забезпечення агропромис-

лової галузі полягають у: 

 незадоволенні потреби у персоналі вищої ланки 

управління; 

 недостатньому досвіді підприємств у залученні 

до праці кваліфікованих спеціалістів; 

 недостатньому механізмі оплати праці управ-

лінського персоналу; 

 технології освіти, яка максимально зорієнтова-

на на оцінювання проблем, а не на вміння їх 

розв’язати; 

 недостатній освіті більшості керівників, які 

мають технічну освіту; 

 неефективній корпоративній культурі, яка нечі-

тко виражена й залежить від керівника, який на інтуї-

тивному рівні оцінює її і формує програму дій; 

 відсутності клімату соціального партнерства;  

 невмінні узгоджувати інтереси власників капі-

талу, менеджерів і працівників; 

 конфлікті між необхідністю модернізувати 

управління і традиції, що в ньому існують [4, c. 55].  
Управління персоналом передбачає: 

 допомогу підприємству в досягненні загальних 

цілей;  

 ефективне використання майстерності і мож-

ливостей персоналу;  

 забезпечення підприємства висококваліфікова-

ним і зацікавленим персоналом;  

 прагнення до найбільш повного задоволення 

персоналу своєю роботою, найбільш повного самови-

раження, що робить бажаною роботу на даному підп-

риємстві. 

Персонал підприємства є ключовим чинником ро-

звитку, тому коли підприємство турбується про своїх 

працівників, це обов’язково позначається на його 

діяльності [5, c. 97]. 

Основні цілі управління людськими ресурсами та-

кі: 

 формування висококваліфікованого, відповіда-

льного за доручену справу персоналу із сучасним еко-

номічним мисленням та розвитком почуття про-

фесійної гордості; 

 забезпечення соціальної ефективності колективу. 

Управління людськими ресурсами має відповідати 

концепції розвитку підприємства, захищати інтереси 

працівників і забезпечувати дотримання законодав-

ства про працю під час формування, стабілізації й ви-

користання персоналу. 

Нині актуальним є питання про впровадження сис-

теми в управлінні людськими ресурсами. Звичайно, 

це складно уявити, адже сам «об’єкт управління» не 

передбачуваний за своєю поведінкою. Але систему в 

управлінні персоналом впроваджувати потрібно. 

Тільки не систему заради системи, а комплекс захо-

дів, які гармонійно ввійдуть в існуючу корпоративну 

культуру і без яких важко уявити майбутнє організа-

ції. Зрозуміло, що все запланувати і прорахувати не 

можливо, особливо коли це стосується людей. Але 

системний підхід в управлінні персоналом надасть 

змогу оперативніше відреагувати на непередбачувані 

події, запобігти небажаним наслідкам, а, можливо, й 

уникнути цілої низки негативних для організації 

явищ. 

Найбільше вітчизняних підприємств впровадили і 

сертифікували систему управління якістю. 

Стандарт ISO 9001 базується на восьми принципах 

менеджменту: 

 орієнтація на споживача; 

 лідерство; 

 залучення персоналу; 

 підхід із позицій процесу; 

 системний підхід до менеджменту; 

 постійне вдосконалення; 

 підхід до прийняття рішень на підставі фактів; 

 взаємовигідні стосунки з постачальниками.  

Особливе місце в реалізації восьми принципів ме-

неджменту посідає «залучення персоналу», який, 

якщо професійно виконує свої обов’язки, то спромо-

жний досягати мети організації, а саме – виготовляти 

продукцію належної якості.  

Щоб реалізувати принцип менеджменту якості 

«залучення персоналу», у системі управління якістю 

виділяється процес «управління персоналом». 

Процес – це сукупність взаємопов’язаних або вза-

ємодіючих видів діяльності, яка перетворює входи на 

виходи [7]. Тобто підприємство має визначити проце-

си, з яких складається система управління, зокрема й 

процеси виготовлення продукції, та встановити взає-

мозв’язки між цими процесами. 

У системі управління персоналом також можна 

виділити певні процеси (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні процеси системи управління персоналу 

Джерело: Стахів О. [8] 

 

Процеси 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5 – ті самі, що й для 

системи управління якістю. Це чітко сформульовано у 

стандарті ISO 9001. 

Пункт 5.4.1 сформульований так: «Найвище керів-

ництво повинне забезпечити встановлення цілей у 

сфері якості, у тому числі спрямованих на задоволен-

ня вимог до продукції, відповідно до функцій та рів-

нів організації». 

Під час формування цілей підприємства потрібно 

враховувати, що вони можуть спонукати працівників 

до постійного вдосконалення. Потрібно, щоб цілі 

були зрозумілими всьому колективу. Необхідний 

чинник вимірювання поставлених цілей через такі 

одиниці вимірювання, як термін виконання, обсяги, 

покращення якісних показників тощо.  

Цілі можуть виконувати низку функцій, які спону-

кають підвищувати якість і продуктивність праці, а 

саме:  

 можуть слугувати нормативом, з яким потрібно 

порівнювати результати; 

 можуть бути механізмом для обґрунтування 

витрат ресурсів;  

 концентрують увагу і зусилля на певних на-

прямах.  

Досягнення цілей у сфері якості може позитивно 

впливати на якість продукції, результативність роботи 

та фінансові показники і цим самим на задоволеність 

та впевненість зацікавлених сторін [7]. 

Пункт 6.2.2 – «Організація повинна: 

а) визначати необхідний рівень компетентності 

для персоналу, залученого до робіт, що впливають на 

якість продукції; 

б) організувати підготовку або вживати інших за-

ходів для задоволення цих потреб; 

в) оцінювати ефективність вжитих заходів; 

г) забезпечувати обізнаність персоналу щодо доці-

льності та важливості своєї діяльності і щодо свого 

внеску в досягнення цілей у сфері якості; 

д) реєструвати дані стосовно освіти, професійної 

підготовки, кваліфікації та досвіду» [7]. 

Звичайно, в цьому стандарті мова йде про якість, 

але не варто забувати, що управління якістю — це, 

насамперед, управління людьми та їх діяльністю. 

Тому, якщо на підприємстві вже впроваджена система 

управління якістю, то існує і певна система в управ-

лінні персоналом. Результативність такої системи 

завжди можна оцінити, використовуючи інструмента-

рій, який пропонує сам стандарт ISO 9001: проведен-

ня аудитів системи управління якістю, аналіз отрима-

них від споживача рекламацій, аналіз виготовлення 

продукції, яка не відповідає встановленим вимогам. 

Якщо ж організація системи управління якістю не 

сформувала, то необхідно впровадити низку заходів. 

1. Вище керівництво повинно сформувати цілі ор-

ганізації, «відповідно до функцій та рівнів організа-

ції», причому «цілі повинні бути вимірними» [7]. 

2. Встановити відповідальність та повноваження 

для кожного працівника й інформувати про це в межах 

організації через написання посадових інструкцій. 

Посадові інструкції – це перелік основних 

обов’язків, необхідних знань та навичок, а також прав 

працівників. Розроблено їх на основі «Довідника ква-

ліфікаційних характеристик професій». У довіднику 

систематизовано за видами економічної діяльності 
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характеристики професій, які наведені в «Класифіка-

торі професій» ДК 003:2005. Ці два документи є нор-

мативними й обов’язковими до виконання на підпри-

ємствах усіх форм власності та видів економічної 

діяльності. Посадові інструкції мають нормативно-

правовий характер, тому до порушників вимог саме 

цих документів можна застосувати адміністративно-

дисциплінарні заходи. 

Щоб підприємству залишатися конкурентоспро-

можним у сучасних умовах, необхідно миттєво реагу-

вати на зміни на ринку продукції, на ринку праці. 

Відповідно посадові інструкції потрібно постійно 

переглядати. 

3. Щоб зрозуміти, чи зможуть працівники викону-

вати поставлені цілі, необхідно провести атестацію. 

Дуже важливо, щоб співробітники розуміли, що мета 

атестації — дати їм додаткові можливості професій-

ної реалізації. Якщо до свідомості людей донести, що 

атестація не є каральним заходом, то вони сприйма-

тимуть її позитивно. 

Оцінка персоналу (внутрішня та зовнішня) вико-

нує дві основні функції: орієнтаційну і стимулятивну. 

Орієнтаційна функція полягає в тому, що кожна лю-

дина через оцінку з боку суспільства та з допомогою 

самооцінки усвідомлює себе, свій стан і поведінку, 

отримує можливість визначити напрями і способи 

подальшої діяльності. Стимулятивна функція оцінки 

виявляється в тому, що вона, породжуючи в людині 

переживання успіху або невдачі, підтверджуючи прави-

льність або неправильність вибраної поведінки, спону-

кає її до діяльності в певному напрямі [3, с. 295]. 

Підготовку та оцінювання організовують кадрові 

служби за активної участі керівників структурних 

підрозділів.  

Оцінка кваліфікованих робітників, технічних слу-

жбовців, фахівців та керівників має абсолютно інший 

характер, ніж оцінка некваліфікованих робітників. 

Серед характеристик, які повинні підлягати оцінці у 

керівників та фахівців, варто виділити такі: якість та 

обсяг роботи, ставлення до техніки безпеки, кмітли-

вість, знання своєї роботи, звички, здібність планува-

ти та вміння управляти. 

Що стосується некваліфікованих робітників, то в 

кожному структурному підрозділі оцінювання може 

проводитися по-різному. Це насамперед залежить від 

специфіки виконуваних робіт. Але обов’язковим є те, 

що вона повинна охопити як оцінювання теоретичних 

знань, так і оцінити практичне виконання робіт. 

Після оцінювання керівництво повинно проаналі-

зувати, чи спроможні працівники досягнути мети 

організації. У випадку, якщо рівень професійної під-

готовки працівників не відповідає вимогам, то керів-

ництво може прийняти одне з двох рішень. Перше – 

це створити умови щодо підвищення рівня кваліфіка-

ції співробітників організації, а друге – найняти нових 

працівників, які мають необхідний рівень підготовки. 

Краще обрати шлях постійного навчання власних 

кадрів. 

4. Підготовка та підвищення кваліфікації праців-

ників повинні тривати безперервно, з урахуванням 

цілей організації. Посадові переміщення керівників і 

спеціалістів, присвоєння розрядів робітникам, устано-

влення рівня заробітної плати слід пов’язувати з ре-

зультатами навчання і практичного застосування здо-

бутих знань, умінь та навичок. 

Проведення навчання організовують знову ж таки 

кадрові служби за активної участі керівників структу-

рних підрозділів. Щоб навчання було ефективним, 

необхідно визначити, кого, як і де вчити та що саме 

вчити. 

Керівник та його заступники повинні відвідати 

ознайомлювальні семінари. На таких семінарах керів-

ництво засвоює основні положення системи управ-

ління якістю. Далі призначають одного з представни-

ків керівництва, на якого, незалежно від інших 

обов’язків, покладають відповідальність за:  

а) забезпечення встановлення, впровадження та 

підтримання процесів, необхідних для системи управ-

ління якістю;  

б) звітування перед вищим керівництвом про фун-

кціонування системи управління якістю і про потребу 

її покращення. 

Наступне ж навчання керівників нижчого рангу, 

фахівців і працівників може відбуватися без відриву 

від виробництва. Для цього можна запрошувати пред-

ставників від інших організацій, які проводять на-

вчання з питань управління якістю, але й можна про-

водити навчання власними силами, якщо такі є. Таким 

чином охоплюється весь персонал, праця якого впли-

ває на якість продукції.  

Навчання повинно бути плановим і безперервним, 

спрямованим на професійне зростання працівників.  

Після впровадження всіх цих заходів мета органі-

зації, безперечно, буде досягнута. Але в стандар-

ті ISO 9001 не вказано, що персонал повинен бути 

мотивованим для досягнення цілей організації. Усі 

вищезгадані заходи є певним інструментом підви-

щення мотиваційного потенціалу організації, проте 

необхідно виявити глибокі мотиваційні потреби пер-

соналу з єдиною метою: налагодити систему стиму-

лювання, спрямовану на задоволення виявлених мо-

тиваційних потреб працівників. Тому, як один із варі-

антів, процес 1.6 «Мотивація персоналу» (див. рис. 2) 

може бути реалізований через виявлення мотивацій-

них потреб працівників і вимірювання задоволеності 

виявлених потреб. 

Мотивування персоналу – одна з найважливіших 

функцій менеджменту, яка повинна сприяти вільному 

розвитку і самореалізації особистості [2, с. 4]. Праців-

ник однозначно повинен бачити свою участь у реалі-

зації стратегії розвитку організації, усвідомлювати 

залежність від її успіху свого добробуту та особисто-

го прогресу. Саме тоді принцип менеджменту якості 

«залучення персоналу» буде реалізований. 

Навіть професійно розроблена система управління 

якістю не буде працювати, якщо персонал не мотиво-

ваний [6, с. 44]. 

Причинний зв’язок між системою управління якіс-

тю і мотивуванням персоналу зумовлює розроблення 

механізмів мотивування персоналу до якісної праці з 

урахуванням таких положень:  

а) мотивування повинно бути цілеспрямованим на 

досягнення цілей підприємства;  
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б) мотивування повинно мати системний характер, 

тобто складатися із взаємопов’язаних процесів зі зда-

тністю саморегулювання для досягнення поставлених 

цілей;  

в) вимоги стандарту управління якістю ISO 9001 що-

до залучення персоналу мають стати обов’язковою пе-

редумовою для впровадження системи мотивування. 

Цілеспрямована система мотивування праці пер-

соналу підприємства з урахуванням зазначених пере-

думов може стати тим визначальним чинником, який 

буде впливати на результативне функціонування сис-

теми управління якістю, згідно з вимогами стандарту 

ISO 9001, з подальшим покращенням якості праці 

персоналу і підвищенням конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств. 

Отже, система управління якістю — це система 

управління персоналом, яку необхідно доповнити 

впровадженням низки мотиваційних заходів, адже 

треба не тільки мати кваліфікованих фахівців, а й 

зацікавити їх ефективно реалізовувати свій потенціал. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ І  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОНЯШНИКОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ НА АГРАРНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

 

В статті досліджено управляння якості і конкурентоспроможності соняшникової 
продукції в Україні. Обґрунтовано розвиток олійної галузі в Україні як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринку. Визначено умови розвитку виробництва насіння соняшнику 
та досягнення якості і конкурентоспроможності продукції. Проведено аналіз обсягів ви-
робництва та дотримання відповідних норм і стандартів якості продукції. Запропоно-
вано вдосконалювати виробництво, застосовувати новітні технології, зменшувати 
витрати й підвищувати якість продукції. 

Ключові слова: якість; конкурентоспроможність; соняшникова продукція; сертифі-
кація; стандартизація. 

 

 

Постановка проблеми. Вдосконалення якості 

продукції у сучасному світі є надзвичайною актуаль-

ною темою, її успішне вирішення справляє значний 

вплив на економічне і соціальне життя будь-якої краї-

ни. Увага до проблеми вдосконалення якості сільсь-

когосподарського виробництва в цілому та вирощу-

вання соняшника зокрема викликана, насамперед тим, 

що від успішного розв’язання її залежить зростання 

доходності підприємств, вдосконалення конкурентос-

проможності продукції на внутрішньому та світовому 

ринках, забезпечення сталого розвитку агропромис-

лового комплексу.  

Вдосконалення якості насіння соняшника відбува-

ється під впливом багатьох факторів: сорту, техноло-

гії вирощування, зберігання, дотримання відповідних 

норм і стандартів якості продукції. Основною про-

блемою для кожного сільськогосподарського підпри-

ємства є досягнення якості та конкурентоспроможно-

сті продукції, що у свою чергу, забезпечує його висо-

кий рівень розвитку діяльності, як і на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках. 

Європейська модель також включає виробництво 

якісної продукції та підвищення стандартів безпеки і 

рівня технологій. Завдання полягає у тому, щоб спо-

живачі отримували якомога безпечніші та якісніші 

продукти, а якість та безпека залежать від виробників. 

Цього можна досягти тільки зміною технологій і кон-

тролем готової продукції. Звичайно, нові технології 

потребують вкладення коштів. Але якісніша продук-

ція коштує дорожче, тому такі вкладення окупаються.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дженням систем управління якістю приділяла увагу 

значна кількість науковців, серед яких Гевко І. Б., 

Дем’яненко С. І., Друзюк В. М., Момот О. І., Саранча 

Г. А., Царенко О. М. та багато інших. Значний внесок 

у формування конкурентоздатного аграрного вироб-

ництва зробили такі вчені-економісти, як В. Я. Амб-

росов, В. М. Геєць, С. М. Кваша, М. Й. Малік,  

О. В. Мальцев, В. Я. Месель-Веселяк, П. Т. Саблук,  

Б. К. Супіханов та ін. Але, незважаючи на велику 

кількість досліджень і численні публікації, питання 

функціонування ринку насіння соняшнику та продук-

тів його переробки потребують більш глибокого дос-

лідження. 

Мета дослідження ‒ вдосконалення заходів з 

управління якості та конкурентоспроможності соня-

шникової продукції на аграрному ринку України. 

Основною проблемою для кожного сільськогосподар-

ського підприємства є досягнення якості та конкурен-

тоспроможності продукції, що у свою чергу, забезпе-

чує його високий рівень розвитку діяльності, як і в на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

 Виклад основного матеріалу. Важливими скла-

довими механізмів управління якістю та конкуренто-

спроможністю соняшникової продукції є сертифікація 

та стандартизація, а також вдосконалення контролю 

управління якістю за даною продукцією. Вони дають 

можливість об’єктивно оцінити продукцію, надати 

споживачу підтвердження її безпеки, забезпечити 

контроль за відповідністю продукції вимогам екологі-

чної чистоти, а також підвищити її конкурентоспро-

можність. 

Основною олійною культурою, що вирощується в 

Україні є соняшник. У складі всіх олійних культур він 

займає 55 % посівної площі і 85 % валового збору. Із 

насіння соняшнику виробляють приблизно дві трети-

ни всієї рослинної олії. Її споживають як цінний хар-

човий продукт у натуральному вигляді, широко вико-

ристовують у харчовій, текстильній, лакофарбовій, 

парфумерній та інших галузях промисловості для 

виробництва маргарину, оліфи, мила, стеарину, ліно-

леуму [1]. З роками обсяги виробництва насіння со-
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няшнику зростають, про що свідчать дані таблиці 1. 

Це, викликане, насамперед, незмінним попитом на цю 

продукцію. 

 

Таблиця 1 

Вирощування соняшнику (всі категорії господарств) в Україні 
 

Показники 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Зібрана  

площа,  

тис. га 

2719 3803 3423 3688 3700 3411 4278 4193 

Валовий 

збір, тис. грн 
3271 4248 3052 4706 5300 4874 6526,2 6364 

Урожайність, 

тис. грн 
12,0 11,2 8,9 12,8 14,3 12,2 15,3 15,2 

*За даними збірника Сільське господарство України. – К., Держкомстат України, 2016.  

 

Зібрана площа соняшнику відповідно 2009–2016 

років зросла на 54,2 %, валовий збір передбачають 

нижчим, ніж торік, через несприятливі погодні умови, 

що негативно впливали на стан посівів цього літа та 

осені. Зокрема, фахівці УкрГМЦ зменшили прогноз 

врожайності соняшнику ще в липні, а тепер конста-

тують погіршення якості олійного насіння. Як вже 

зазначалося, соняшник є основною олійною культу-

рою на Україні. У державних закупівлях насіння 

олійних культур його питома вага досягає 96 %. У 

валовому виробництві олії 98 % припадає на соняш-

никову, але для ефективного виробництва необхідно 

також звернути увагу на управління якістю даної 

культури [2].  

Стан справ у сфері управління якістю для підпри-

ємств України не можна визначити як задовільний, 

але щодо якості вирощування, виробництва і реаліза-

ції соняшнику, то вона має досить непогану ситуацію. 

Розвиток експорту соняшника показав, що Україна є 

конкурентоспроможною на світовому ринку саме за 

якістю даної культури, оскільки за січень-червень 

2016 року Україна вже поставила на зовнішні ринки 

1171 тис. тон соняшникової олії на 786,5 млн доларів, 

за даними Держкомстату України. З огляду на це, 

можна сказати, що розроблення та запровадження 

дієвих методів управління витратами на забезпечення 

якості продукції – є доволі ефективним.  

За даними Держкомстату в 2016 році переробкою 

олійної сировини в Україні займалося більше 200 

підприємств. Більшість оліє добувних підприємств в 

Україні контролюють великі світові агрокомпанії.  

Створення власної сировинної бази – напрям, в 

якому рухаються більшість олієдобувних компаній. 

Причиною цього є висока сировинна конкуренція на 

ринку, яка приводить до щорічного підвищення ціни 

реалізації олійних культур сільгоспвиробниками. 

Відповідно до Держстандарту управління якістю про-

дукції система управління якістю на підприємстві – це 

взаємопов’язаний комплекс заходів для встановлення, 

забезпечення і підтримання потрібного рівня якості 

продукції під час її розроблення, виробництва, екс-

плуатації або споживання, здійснюваних шляхом 

систематичного контролю якості і цілеспрямованого 

впливу на умови і чинники, що зумовлюють якість 

продукції [3]. 

Головною ланкою в системі управління якістю со-

няшникової продукції є підприємство. Роботу щодо 

забезпечення якості соняшникової продукції здійс-

нюють у рамках чинної на підприємстві системи 

управління якістю. Її розробляють з урахуванням 

орієнтації на споживача конкретного продукту і охоп-

лення всіх стадій життєвого циклу продукції. Найзна-

чнішим досягненням у сфері забезпечення високого 

рівня якості і конкурентоспроможності продукції за 

останні роки стало запровадження на промислових 

підприємствах системи комплексного (тотального) 

управління якістю Total Quality Management (ТQМ). 

Ця система охоплює всі підрозділи підприємства, 

спрямовуючи їхню діяльність на забезпечення потрі-

бної якості продукції на всіх етапах її життєвого цик-

лу. ТQМ заснована на міжнародних стандартах в га-

лузі управління якістю серії ISO 9000, ISO 14000, ISO 

10000 та ін. (усі перераховані стандарти прийняті як 

державні стандарти України). 

 Відповідно до державних стандартів України, 

якість олійного насіння оцінюється за такими харак-

теристиками, як рівень концентрації олії у насінні, 

кількість вологи, засміченість та ін., що регламенту-

ється ДСТУ 6068:2008«Насіння соняшнику. Сортові 

та посівні якості», ДСТУ 4694:2006 «Соняшник. 

Олійна сировина. Технічні умови», ДСТУ 4811:2007 

«Методи визначення вологи насіння соняшнику» 

тощо [3].  

Сертифікація та стандартизація є одним із основ-

них показників ефективності функціонування ринку 

насіння соняшнику та конкурентоспроможності про-

дуктів його переробки. Водночас, варто зазначити, що 

в Україні за сприяння Держстандарту, активно розви-

ваються сертифікаційні організації. За умов 

обов’язковості сертифікації ці структури, власне, не 

створюючи додаткової вартості, на відміну від вітчиз-

няних виробників, процвітають та стабільно отриму-

ють значні прибутки. При цьому обов’язкова держав-

на сертифікація, яку проводять, здебільшого, на коме-

рційних засадах, навіть не сприяє наповненню Держа-

вного бюджету України.  

Застосування українськими підприємствами з ви-

робництва соняшникової продукції сертифікації в 

умовах ринкових відносин дає такі переваги:  

 забезпечує довіру внутрішніх і закордонних 

споживачів до якості продукції;  

 полегшує і спрощує вибір необхідної продукції 

споживачами;  
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 забезпечує споживачу одержання об’єктивної 

інформації про якість продукції;  

 зменшує імпорт у країну подібної продукції;  

 запобігає надходження в країну імпортної про-

дукції невідповідно- го рівня якості;  

 стимулює поліпшення якості НТП шляхом 

встановлення в ній прогресивніших вимог;  

 сприяє підвищенню організаційно-технічного 

рівня виробництва;  

 стимулює прискорення НТП.  

Слід зазначити, що певні відмінності у виробни-

чих циклах розвитку підприємств, які характерні для 

АПК, відображуються і щодо питань якості. Так, пе-

реробні підприємства, які конкурують із західними 

фірмами, здебільшого, готові впроваджувати елемен-

ти сучасних систем управління якістю, порівняно з 

підприємствами-виробниками сільськогосподарської 

продукції. Останні ж не готові до ведення активної 

конкурентної боротьби, управління якістю на цих 

підприємствах зводиться до контролю вихідної про-

дукції.  

Технологія запровадження управління якості со-

няшникової продукції включає декілька основних 

етапів: 

 прийняття рішення та його закріплення у «По-

літиці в сфері якості»;  

 складання процесної моделі, тобто, визначення 

споживача; виходи процесу (результат процесу – до-

кумент, запис, напівфабрикат, технологічний брак, 

продукція тощо; 

 виходи процесу (те, із чого виходить вихід 

процесу – матеріал, сигнал, звіт); 

 ресурси процесу (за допомогою чого (кого) ми 

перетворили вхід у вихід – устаткування, персонал, 

приміщення, спецодяг);  

 керування процесом (за якими правилами вхід 

був перетворений у вихід – накази, процедури, зако-

ни, стандарти, усні вказівки керівника тощо); 

 алгоритм процесу (описати послідовність опе-

рацій, за допомогою яких вхід процесу перетворився 

у вихід). Після опису процесу необхідно визначити 

порядок моніторингу й виміру даного процесу, крите-

рії результативності процесу, а також чітко визначити 

відповідальності й повноваження за кожну дію в про-

цесі; 

 створення загальносистемних процедур – на 

цьому етапі необхідно визначити й задокументувати 

загальносистемні процедури – керування документа-

цією, керування записами, керування невідповідною 

продукцією; 

 перевірка загальносистемних процедур – на да-

ному етапі спеціально підготовлена група з персоналу 

підприємства за затвердженою процедурою й відпові-

дно до графіка проводить перевірку системи менедж-

менту підприємства, а саме: перевіряється виконання 

прямих вимог стандартів і зовнішніх нормативних 

документів, а також виконання вимог, встановлених 

підприємством у вигляді процедур, положень і т. п.; 

 за результатами аудиту фіксуються виявлені 

невідповідності й господар повинен їх усунути; 

 аналіз системи якості – керівництво підприємс-

тва зобов’язане через заплановані проміжки часу ана-

лізувати інформацію про результативність системи 

управління. Для цього спеціаліст з якості повинен 

збирати й надавати інформацію про досягнення цілей 

у сфері якості, результативності процесів підприємст-

ва, результатах аудитів, невідповідній продукції, про-

веденим поліпшенням та інше. На цьому етапі «спі-

раль» системи управління завершує свій перший ви-

ток і підприємство готове до виходу на сертифікацій-

ний аудит, а в системі управління починається новий 

виток «Плануй – здійснюй – перевіряй – дій», спря-

мований на постійне поліпшення системи; 

 сертифікаційний аудит – сертифікацію системи 

управління може здійснювати будь-яка незалежна 

сертифікаційна компанія, що має відповідну акреди-

тацію.  

Висновки. На сучасному етапі міжнародних від-

носин наша держава прагне до розвитку своєї еконо-

міки і соціального процвітання населення, за допомо-

гою виходу на світовий ринок зі своєю продукцією, 

яка відповідає не повністю поставленим стандартам 

якості. Але все ж таки, ми прагнемо досягти тих цілей 

і завдань, які допоможуть нашій продукції бути якіс-

ною і конкурентоспроможною, а Україні вийти із 

рівня країн, з перехідною економікою на рівень країн 

– розвинутих. Відповідно, розвиток АПК в тому чис-

лі, соняшник та його продукція, відіграє важливу роль 

в економіці країни.  
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ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ  

ПОДСОЛНЕЧНИКА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ 

. 

В статье рассмотрены управление качества и конкурентоспособности продукции подсолнечника в Укра-

ине. Доведено развитие масляной промышленности в Украине как на внутреннем, так и внешнем рынке. 

Определены условия развития производства семян подсолнечника и достижение качества и конкурентоспо-

собности продукции. Проведен анализ производства и соблюдено соответствование норм и стандартов каче-

ства продукции. Предложено улучшить производство, применяя новейшие технологии, снизить затраты и 

улучшить качество продукции. 

Ключевые слова: качество; конкурентоспособность; продукция подсолнечника; сертификация; стандар-

тизация. 
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The article deals with the quality control and competitiveness of sunflower production in Ukraine. Bringing the 

development of oil industry in Ukraine, both on the domestic and foreign market. The conditions for the development 
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РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ  

ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ 

ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ ДСТУ ISO 9001: 2009 

 

 
Динаміка збільшення витрат на охорону здоров’я переважає динаміку зростання 

економіки, при цьому зменшується число медичних спеціалістів по відношенню до кіль-
кості пацієнтів та кількість платників страхових внесків по відношенню до кількості 
користувачів медичних послуг. В той же час, вимоги пацієнтів до якості медичних по-
слуг постійно зростають. Одним із основних шляхів вирішення зазначеної проблеми є 
запровадження системи стандартів з метою підвищення якості медичних послуг. Із 
введенням ринкових відносин в охороні здоров’я питання якості медичної допомоги стає 
все більш актуальним.. Якість надання медичних послуг є однією з найбільш важливих 
питань у сучасній охороні здоров’я. Інтеграційний підхід до використання стандарти-
зації як основного, інноваційного фактора реформування галузі охорони здоров’я в 
Україні набуває особливої ваги. Недосконалість запроваджених механізмів оцінювання 
якості медичної допомоги в Україні, відсутність науково обґрунтованої вітчизняної ме-
тодики при проведенні сертифікації медичних закладів за системою управління якістю 
в галузі охорони здоров’я, як і підходів до її розробки, впровадження і підтримки 
функціонування на різних рівнях управління, обумовила необхідність проведення даного 
дослідження, визначила його мету і завдання. 

Ключові слова: система управління якістю; процесний підхід; ДСТУ IWA 1:2007; ме-
дико-технологічні документи; метод самооцінювання; медичні установи. 

 

 

Проблема якості товарів і послуг тривалий час за-

лишається актуальною для багатьох країн світу, тому 

питанням управління нею присвячена велика кіль-

кість науково-практичних досліджень. 

За отриманими даними, накопичений значний до-

свід в сфері менеджменту якості, який пройшов шлях 

трансформації від контролю готової продукції (послу-

ги) до всебічного менеджменту якості – сучасної пе-

редової концепції серед численних концепцій 

поліпшення якості. 

Аналіз світових моделей управління якістю 

медичної допомоги дозволив стверджувати, що вони 

запозичені із сфери товарного виробництва. В систе-

мах охорони здоров’я розвинених країн світу 

найбільш поширена модель на основі акредитації, а в 

окремих країнах – на основі міжнародних стандартів 

на системи управління якістю. Існує досвід запро-

вадження моделей ділової досконалості. 

Виявлено, що в Україні, відповідно до європейсь-

ких стратегій в сфері якості медичної допомоги, заде-

кларована і впроваджена акредитація закладів охоро-

ни здоров’я, спрямована на забезпечення і впорядку-

вання ресурсної бази, зокрема, підготовки фахівців. 

Ключовим інструментом забезпечення якості визна-

чена стандартизація медичних технологій. 

Разом з тим, на думку науковців і експертів, ме-

ханізми управління якістю в Україні занадто фор-

малізовані і не визнані дієвими, а результати їх запро-

вадження не призвели до поліпшення якості медичної 

допомоги, здоров’я і задоволеності населення медич-

ним обслуговуванням. 

Таким чином, актуальність проблеми якості 

медичної допомоги в Україні, світовий досвід 

функціонування систем менеджменту якості на основі 

міжнародних стандартів, зокрема, в медичній галузі, 

отримані результати теоретичного дослідження 

підтвердили доцільність теоретико-методологічного 

обґрунтування, розробки та впровадження вітчизняної 

моделі системи управління якістю, що і визначено 

метою дисертаційного дослідження з відповідним 

обранням його завдань, об’єкту, предмету і методів 

дослідження. 

Необхідно зазначити, що основним вибором 

емпіричної бази дослідження було те, що згідно з 
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наказом МОЗ України від 20.12.2013 №1116, яким 

передбачено внесення змін до наказу МОЗ України 

від 14.03.2011 №142. Згідно зазначених змін заклади, 

що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну 

(високоспеціалізовану) медичну допомогу отримують 

вищу акредитаційну категорію за обов’язкової умови 

наявності сертифіката про відповідність системи 

управління якістю, впровадженої у закладі, вимогам 

національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. Саме 

тому вибір пав на Вітовську центральну району 

лікарню. 

Вітовська центральна районна лікарня – багато-

профільний лікувальний заклад, що обслуговує насе-

лення двох районів: Корабельного з населенням – 

62959 осіб, Жовтневого району з чисельністю насе-

лення 49467 осіб, всього – 112426 осіб. 

Поліклінічне відділення Вітовської ЦРЛ оснащене 

сучасним обладнанням та своєму складі має до-

поміжні служби: клінічна лабораторія, рентген-

кабінет, фізіотерапевтичне відділення, відділення 

переливання крові, відділення функціональної діагно-

стики (ЕКГ, ФКГ, УЗД та ін.) 

Матеріалами дослідження в цій частині слугували 

54 наукових працях (з них 2 – англомовних) за-

рубіжних і вітчизняних вчених із загальної теорії 

управління та управління якістю медичної допомоги 

як прикладного аспекту, зокрема, вітчизняні законо-

давчі та нормативно-правові документи за темою. 

В Україні створена та функціонує система управ-

ління якістю медичної допомоги, тому, перш ніж 

братися за розробку системи, відповідної вимогам 

ДСТУ 9001:2009, слід надати оцінку тим її елементам, 

які вже забезпечують протягом певного періоду якість 

медичної допомоги, та порівняти їх з вимогами 

Національного стандарту України з наступним приве-

денням у відповідність до останнього на основі вияв-

лення «проблемних зон». Для проведення порівняль-

ної оцінки необхідно обрати відповідний методичний 

інструментарій. Аналіз сімейства міжнародних стан-

дартів ISO, їх вітчизняних аналогів, думок науковців 

засвідчив, що доцільно використовувати метод само-

оцінювання як інструменту комплексного досліджен-

ня діяльності будь-якої організації власними силами з 

метою виявлення сильних і слабких сторін в управ-

лінні якістю (ISO, 2009; Держспоживстандарт 

України, 2009; Новіков В., 2011). У такому разі слаб-

кими сторонами системи слід вважати відхилення від 

вимог ДСТУ ISO 9001:2009, що надасть можливість 

за результатами самооцінювання внести зміни до 

системи для забезпечення її адекватності Національ-

ному стандарту. Важливим і привабливим у цій реко-

мендації стандарту ISO 9004:2009 слід вважати реко-

мендації щодо розробки організаціями власних моде-

лей самооцінювання, на відміну від використання 

обов’язкових прикладів, наведених у вказаному стан-

дарті. Враховуючи ключові елементи системи управ-

ління якістю за вимогами ДСТУ ISO 9001:2009 та 

рекомендації стандарту ISO 9004:2009 щодо прове-

дення самооцінювання, зіставлено положення чинних 

нормативно-правових актів, що регулюють існуючу 

(ідеальну) модель системи управління якістю медич-

ної допомоги, з відповідними положеннями Націо-

нального стандарту (таблиця). 

 

Таблиця 1  

Результати зіставлення вимог ДСТУ ISO 9001 : 2009 до системи управління якістю медичних  

послуг і відповідних положень чинних нормативно-правових актів 
 

ДСТУ ISO 9001: 2009 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МОЗ УКРАЇНИ 

№ пункту 

ДСТУ 

ISO 

9001:2009 

Зміст положень ДСТУ 

ISO 9001:2009 

Відповідні пункти стандартів 

акредитації 

Відповідні положення наказів МОЗ 

України та інших джерел інформації. 

4.1 

Визначення, взаємодія, 

послідовність процесів, 

критерії і методи їх ре-

зультативності та контро-

лю, ресурси, моніторинг і 

поліпшення 

 

Накази МОЗ України від 28.09.2012 

№752, від 02.03.2011 №127, Від 

31.10.2011 №734, 735, 736, 739 Від 

23.02.2012 №132 УКПМД ДФ ЛЗ 

4.2, 5.3, 

5.4.1 

Створення документації: 

політика і цілі. Настанова 

з якості, методики і про-

токоли. Політика у сфері 

якості. Цілі з 

декомпозицією, 

вимірністю 

1.2,1.13,1.14, 7-10,31 

Накази МОЗ України від 01.08.2011 №454 

Від 13.09.2010 № 769 

Від 14.02.2012 №110 

Від 02.11.2011 №743 

5.5.1, 

5.5.2 

Відповідальність і 

повноваження 
1,7,2.16- 2.19,3,1 Наказ МОЗ України від 06.08.2013 №693 

6.2.1, 

6.2.2 
Людські ресурси 

1.8, 2.1, 2.3, 2.7– 2.12, 

2.15,3.3, 3.7, 3.8 

Наказ МОЗ України від 30.11.2012 №981, 

від 07.07.2009 №484 

6.4 Робоче середовище 3.11, 7.29–7.31 Наказ МОЗ України від 30.11.2011 №981 

7.1, 7.2.3, 

7.3.1–

7.3.7 

Виготовлення продукції  

Розробка і дотримання ЛПМД, ЛФ ЛЗ, 

КМП, результати соціологічних 

опитувань, пацієнтів та їх представників, 
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скарги пацієнтів 

8.2.2, 

8.2.3, 

8.2.4 

Внутрішній аудит. 

Моніторинг і вимірюван-

ня процесів та продукції 

1.17, 4.1– 4.11 

Накази МОЗ України від 02.11.2011 №743 

Від 28.09.2012 №751,752 УКПМД, ДФ 

ЛЗ, КМП, соціологічні опитування 

пацієнтів/їх представників, персоналу. 

8.3, 8.4, 

8.5.1–

8.5.3 

Контроль невідповідної 

продукції. Аналізування 

даних. Постійне поліп-

шування. Коригувальні 

дії.Запобіжні дії. 

3.6, 3.9, 3.12, 3.14 –3.16, 4.2, 

4.11, 4.14– 4.17, 7.1–7.28, 

7.33–7.41, 8.1– 8.17,  

10.2–10.33 

Наказ МОЗ України від 06.08.2013 №693. 

Положення про клініко-експертні групи, 

комісії з розгляду летальних випадків, 

комісії з інфекційного контролю та інші 

експертні групи. 

6.4 Робоче середовище 3.11, 7.29–7.31 Наказ МОЗ України від 30.11.2011 №981 

 

Результати зіставлення у сукупності з даними 

змістовного аналізу зазначених документів дозволили 

стверджувати наступне: 

1. Процесний підхід (як провідний метод управ-

ління якістю, задекларований у ДСТУ ISO 9001:2009) 

в існуючій системі найбільш вичерпно представлений 

на рівні робочих інструкцій (інструкції з миття рук 

персоналу, з охорони праці, техніки безпеки, викори-

стання обладнання та ін.), що відповідає третьому 

рівню декомпозиції процесів. Отже, після іденти-

фікації необхідно здійснити опис процесів першого 

(управлінського) і другого (структурних підрозділів) 

рівнів та їх взаємодію для повного подання системи 

процесів, яка має бути об’єктом управління в системі 

якості. 

2. Дотримання вимог до ієрархії документації си-

стеми управління якістю згідно з ДСТУ ISO 

9001:2009 можливо за умови створення, зокрема, 

документально оформлених політики і цілей у сфері 

якості. Особливістю формування змістовності цих 

документів слід визначити необхідність орієнтації на 

інтереси пацієнтів закладу охорони здоров’я, 

співробітників, місцевої громади (громадських 

об’єднань), інших закладів охорони здоров’я та за-

кладів інших відомств (партнерів), вищих органів 

управління, держави. Політику й цілі слід представи-

ти у складі Настанови з якості – стратегічного доку-

менту – та внести заходи з основних напрямків її ре-

алізації до Комплексного плану діяльності закладу 

охорони здоров’я. Задокументовані методики, які 

вимагає стандарт, є описом процесів, що, як зазначено 

вище, необхідно реалізувати для першого і другого 

рівнів управління закладом. Готуючи опис лікуваль-

но-діагностичного процесу, слід орієнтуватися на 

наявні медико-технологічні документи локального 

рівня. Протоколи, за термінологією ДСТУ 

ISO 9001:2009, є свідченням виконання робіт. Отже, 

ними є: первинна медична документація із записами 

про виконання лікарських призначень і проведення 

обстежень, облікові журнали, закупівельні заявки, 

документи, що засвідчують навчання персоналу, мет-

рологічну перевірку обладнання, перевірки санітарно-

епідемічного режиму, експертну оцінку якості, 

соціологічні опитування та ін. Протоколи за кількістю 

і видами мають відповідати усім ідентифікованим 

процесам, оскільки кожний процес необхідно вико-

нувати та надавати докази його виконання. Решта 

документів (нормативно-правові акти й технічні ре-

гламенти, стандарти акредитації, УКПМД, ДФ ЛЗ, 

положення про структурні підрозділи, посадові ін-

струкції) вже існують, але потребують внесення пев-

них змін, відповідно до додаткових вимог ДСТУ ISO 

9001:2009 щодо забезпечення якості.  

3. Розподіл відповідальності й повноважень у си-

стемі управління якістю медичної допомоги має базу-

ватися на врахуванні існуючих організаційної струк-

тури та матричних утворень – медичної ради закладу 

охорони здоров’я, експертних груп, робочих груп зі 

створення локальних стандартів, фармакотерапевтич-

ної комісії, комісії з інфекційного контролю та ін. 

Можливі зміни у видах і складі матричних груп слід 

здійснювати на основі потреби у їх специфічній 

діяльності з планування, забезпечення, моніторингу і 

поліпшення якості. Такий підхід зумовить покладання 

лише необхідних функцій на існуючі структури і усу-

нення тих робіт, що виявилися зайвими. Функцію 

координатора в системі управління якістю стандарт 

ДСТУ ISO 9001:2009 рекомендує надати одному із 

заступників першого керівника закладу. Стандартом 

також передбачається проведення внутрішніх аудитів 

якості, для чого необхідно створити відповідну служ-

бу в закладі охорони здоров’я. 

4. Управління людськими ресурсами, згідно з 

ДСТУ ISO 9001:2009, включає оцінку компетентності 

персоналу, яку необхідно запровадити як регулярний 

процес у діяльності закладу з розробкою відповідної 

методики. Безперервний процес навчання персоналу у 

закладі охорони здоров’я потребує удосконалення в 

частині перегляду тематики існуючих навчальних 

програм і набуває особливого значення в зв’язку з 

необхідністю активного залучення усіх працівників 

до розробки системи управління якістю, мотивації 

людей до якісної роботи, постійного підвищення 

якості. Зазначені завдання вимагають від керівника 

створення відповідних умов для постійного навчання, 

залучення викладачів з фаховою освітою, а також 

заступників керівника закладу, атестованих за 

спеціальністю «Організація і управління охороною 

здоров’я» в якості викладачів на регулярній основі. 

5. Управління компонентами інфраструктури й 

робочого середовища регулюється умовами ліцен-

зування та вимогами стандартів акредитації, гаранту-

ючи пацієнтам і співробітникам безпеку, належні 

умови надання медичної допомоги й умови праці, 

попередження реалізації ризиків медичної діяльності. 

Вказаний вид діяльності з метою відповідності вимо-

гам ДСТУ ISO 9001:2009 необхідно представити як 
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процеси та надати докази їх постійного моніторингу й 

поліпшення.  

6. Розділ ДСТУ ISO 9001:2009 «Виготовлення 

продукції» вже реалізується в системі управління 

якістю медичної допомоги закладу охорони здоров’я 

через організацію діяльності робочих груп з розроб-

ки/перегляду/оновлення локальних стандартів 

(ЛПМД, ЛФ ЛЗ, КМП), врахування даних 

соціологічних опитувань пацієнтів і персоналу, вимог 

зовнішніх і внутрішніх нормативних документів та 

дотримання створених стандартів. 

7. Надзвичайно важливим у системі управління 

якістю, згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2009, є 

функціонування підсистеми «зворотнього зв’язку», 

тобто моніторингу, оцінки і поліпшення процесів, 

продукції й системи. В існуючій системі управління 

якістю вказані процеси потребують своєї заверше-

ності та постійного вдосконалення. Для досягнення 

відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 у закладі 

охорони здоров’я необхідно впровадити регулярний 

моніторинг й оцінку якості на основі створеної систе-

ми планових індикаторів. Результати моніторингу й 

оцінки слід використовувати першому керівнику та 

лінійним і функціональним керівникам для прийняття 

рішень з підвищення якості в межах наділених повно-

важень (див. рис. 1.). 

 
Рис. 1. Загальна схема самооцінювання і проведення змін у системі управління якістю 

 

Підготовку до сертифікації системи управління 

якістю закладу охорони здоров’я на відповідність 

вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 доцільно розпочинати з 

ретельного аналізу існуючої системи із застосуванням 

методу самооцінювання, сутність якого полягає у 

зіставленні положень Національного стандарту з ви-

могами чинних нормативно-правових актів у сфері 

якості та визначенні ступеня виконання останніх. 

Використання результатів самооцінювання при ро-

зробці системи управління якістю згідно з вимогами 

ДСТУ ISO 9001:2009 дозволить уникнути дублювання 

функцій та організаційної структури, що вже запро-

ваджені у закладах охорони здоров’я, та забезпечить 

адекватний механізм імплементації Національного 

стандарту системи управління якістю у систему стан-

дартизації в охороні здоров’я України. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ  

СО СТАНДАРТОМ ДСТУ ISO 9001: 2009 

 

Динамика увеличения расходов на здравоохранение преобладает динамику роста экономики, при этом 

уменьшается число медицинских специалистов по отношению к количеству пациентов и количество пла-

тельщиков страховых взносов по отношению к количеству пользователей медицинских услуг. В то же время, 

требования пациентов к качеству медицинских услуг постоянно растут. Одним из основных путей решения 

данной проблемы является внедрение системы стандартов с целью повышения качества медицинских услуг. 

С введением рыночных отношений в здравоохранении вопрос качества медицинской помощи становится все 

более актуальным. Качество оказания медицинских услуг является одной из наиболее важных в современном 

здравоохранении. Интеграционный подход к использованию стандартизации как основного, инновационного 

фактора реформирования здравоохранения в Украине приобретает особое значение. Несовершенство введен-

ных механизмов оценки качества медицинской помощи в Украине, отсутствие научно обоснованной отече-

ственной методики при проведении сертификации медицинских учреждений по системе управления каче-

ством в области охраны здоровья, как и подходов к ее разработке, внедрению и поддержке функционирова-

ния на различных уровнях управления, обусловила необходимость проведения данного исследования, опре-

делила его цели и задачи 

Ключевые слова: система управления качеством; процессный подход; ДСТУ IWA 1: 2007; медико-

технологические документы; метод самооценки; медицинские учреждения. 
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THE DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE METHODOLOGY FOR THE CERTIFICATION OF QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEMS OF MEDICAL INSTITUTIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 9001 DSTU: 2009 

 

Dynamics of increase in health spending is dominated by the dynamics of economic growth, thus reducing the 

number of health professionals in relation to the number of patients and the number of payers of insurance premiums 

based on the amount of health care services. At the same time, patient quality requirements of medical services are 

constantly increasing. One of the main ways of solving this problem is the introduction of a system of standards to 

improve the quality of medical services. With the introduction of market relations in the health issues of quality of 

care is becoming more and more important. The quality of medical services is one of the most important in modern 

health care. Integrative approach to standardization as a major, innovative factor of health care reform in Ukraine is 

of particular importance. Imperfections introduced mechanisms to evaluate the quality of health care in Ukraine, the 

lack of evidence-based national methodology in conducting quality management system certification of medical 

institutions in the field of health, as well as approaches to its development, implementation and support of functioning 

at various levels of government, it has led to the need for this study, defined its goals and objectives. 

Key words: quality management system; process approach; DSTU IWA 1: 2007; medical and technological doc-

uments; self-assessment method; medical institutions. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ,  

ВОЛОГОСТІ ТА ГАЗОВОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ В ПРИ-

МІЩЕННЯХ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

 

Описано систему контролю, що призначена для використання у лікарняних закладах 
з метою підтримки необхідної температури, вологості та газового складу повітря в 
приміщеннях, яка дозволяє зменшити енерговитрати при експлуатації системи конди-
ціонування іветиляції та підвищити якість коміорту. 

Ключові слова: лікарняні заклади; система кондиціонування і вентиляції; система 
контролю параметрів мікроклімату. 

 

 

Постановка проблеми. Техніка чистих примі-

щень в лікарняних закладах (ЛЗ) використовується 

давно. Ще в 1961 році в Великій Британії створили 

першу операційну, в якій система кондиціонування і 

вентиляції (СКВ) забезпечувала витікання зі стелі 

чистого потоку повітря з швидкістю 0,3 м/с. Це стало 

радикальним засобом зниження ризику інфікування 

хворих при трансплантації суглобів. До цього у 9 % 

хворих відбувалося інфікування за час операції і пот-

рібна була повторна трансплантація [1].  

В 70–80-х роках минулого століття технологія чи-

стоти на основі СКВ з використанням високоефекти-

вних фільтрів стала невід’ємним елементом в лікар-

нях Європи і Америки. Тоді ж в Німеччині, Франції і 

Швейцарії з’явилися перші стандарти на чистоту 

повітря в лікарнях. Для сучасних ЛЗ використання 

чистих приміщень є обов’язковим. 

Питання створення систем вентиляції і кондиціо-

нування повітря в ЛЗ дуже актуальні і в той же час 

складні. Це обумовлено специфікою будівель лікар-

няних закладів, які мають технологічні, архітектурні 

особливості і санітарно-гігієнічними умовами до по-

вітряного середовища самих ЛЗ, а також відсталістю 

існуючих нормативних документів, які не відповіда-

ють сучасним медичним технологіям, і потребують 

переробки. 

Метою даної роботи є розробка системи контролю 

температури, вологості та газового складу повітря в 

приміщеннях ЛЗ, яка дозволяє зменшити енерговитрати 

при експлуатації СКВ і підвищити якість комфорту. 

Розробка системи контролю параметрів мікро-

клімату в приміщеннях лікарняних закладів. Фун-

кціональна схема розробленої системи показана на 

рис.1. Система складається з таких основних блоків: 

контролер параметрів приміщення; регулятор опален-

ня, вологості і вентиляції; контролер котла та венти-

ляції; котел і вентиляція. 

Контролер параметрів приміщення вимірює пара-

метри повітря, такі як температура, вологість та вміст 

СО2. В залежності від співвідношення заданих та 

фактичних значень параметрів, контролер подає ко-

манди до відповідних регуляторів та надає інфор-

мацію до контролера котла та вентиляції про необ-

хідність ввімкнення або вимкнення котла або венти-

ляції.  

Згідно з функціональними можливостями системи 

контролер параметрів приміщення (рис.2) і контролер 

котла та вентиляції (рис.3) складаються з наступних 

блоків : блок живлення 12В; стабілізатор 5В; датчик 

вологості та температури; перетворювач RS485/ 

UART; мікроконтролер; блок підсилення; блок нала-

штувань та індикації; датчик СО2. 

 

 
Рис. 1. Функціональна схема системи 
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Рис. 2. Функціональна схема контролера параметрів приміщення 

 

 
Рис. 3. Функціональна схема контролера котла та вентиляції 

 

Блок живлення призначений для забезпечення 

живленням контролера та регуляторів. Стабілізатор 

стабілізує та знижує напругу до 5В, що необхідно для 

нормальної роботи елементів контролера. Датчик 

вологості та температури вимірює вологість та темпе-

ратуру та передає значення цих параметрів до мікро-

контролеру. Перетворювач RS485/UART перетворює 

інтерфейс UART мікроконтролеру в інтерфейс RS485 

для обміну даними між пристроями. Мікроконтролер 

збирає інформацію з датчиків, керує регуляторами, 

здійснює відображення інформації та налаштування 

параметрів користувачем. Блок підсилення підсилює 

сигнали від мікроконтролера до рівня, необхідного 

для роботи регуляторів. Блок налаштувань та індика-

ції дозволяє користувачу налаштовувати значення 

параметрів та бачити фактичні їх значення. Датчик 

СО2 вимірює рівень СО2 та передає значення до 

мікроконтролера. Мікроконтролер котла та вентиляції 

зчитує інформацію з контролерів приміщень через 

перетворювач RS485/UART, подає команди до котла, 

та до системи вентиляції через блок підсилення. Блок 

індикації відображає інформацію про стан системи. 

Виходячи з функціональних схем контролерів па-

раметрів приміщення і котла та вентиляції розроблені 

їх електричні принципові схеми, які наведе-

ні,відповідно, на рис.4 і 5. Електричні принципові 

схеми виконані в програмі Altium Designer. В схемах 

використані мікроконтролери ATMega 16 фірми 

Atmel. 

Висока ефективність мікроконтролерів AVR за-

безпечується розвиненою системою команд, що вико-

нуються, як правило, за один робочий такт, апарат-

ною реалізацією багатьох стандартних функцій (тай-

мери, модулятори ШІМ, паралельні і послідовні порти 

введення-виведення, компаратор, АЦП і ін.) і можли-

вістю внутрішньосистемного програмування, тобто 

запису програм і даних в пам’ять мікроконтролера 

безпосередньо у схемі працюючого пристрою. Зага-

льні архітектурні особливості і програмна сумісність 

мікроконтролерів AVR дозволяють використовувати 

одні й ті ж алгоритми і робочі програми на різних 

моделях. Єдиним обмеженням їх застосовності може 

служити тільки відсутність необхідних для виконання 

програм апаратних засобів в більш простих моделях 

мікроконтролерів. 

Суттєвою спільною особливістю всього сімейства 

AVR є використання 32 регістрів загального призна-

чення і гарвардської архітектури з трьома роздільни-

ми адресними просторами: пам’яті програм (FLASH), 

оперативної пам’яті даних (RAM), програмованої 

постійної пам’яті даних (EEPROM). FLASH і 

EEPROM є незалежними і, як зазвичай, зберігають 

дані за відсутності живлячої напруги. RAM – це стан-

дартна енергозалежна оперативна пам’ять. Система 

команд підтримує стандартні операції з однобайтови-

ми даними, можливі певні операції з двобайтовими 

словами і окремими бітами. Кожен з 32 восьмироз-

рядних регістрів загального призначення може слу-

жити регістром-акумулятором. Основний формат 

кодів команд – 2 байти, формат даних – 1 байт. 
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Рис. 4. Електрична принципова схема контролера параметрів приміщення 

 

Управління та доступ до додаткових апаратних за-

собів мікроконтролерів виробляються за допомогою 

спеціальних керуючих регістрів – Регістрів вводу-

виводу. Ці регістри визначають параметри і режими 

роботи пристроїв мікроконтролерів, забезпечують 

необхідний обмін даними з ними. Кожен пристрій 

апаратної реалізації містить індивідуальний набір 

регістрів введення-виведення, які і є основними засо-

бами забезпечення взаємодії. Взаємодія між 

функціями, реалізованими програмно і апаратно, про-

водиться формуванням запитів переривань. Система 

переривань дозволяє обслуговувати програмні пере-

ривання, внутрішні переривання всіх пристроїв 

мікроконтролерів через регістри вводу-виводу і 

зовнішні переривання. Внутрішні апаратні і зовнішні 

переривання фіксуються в таблиці векторів перери-

вань зі строго закріпленими адресами [2]. 

 
Рис. 5. Електрична принципова схема контролера котла та вентиляції 

 

На основі вищенаведених схем розроблено алго-

ритми роботи та програми контролера параметрів 

приміщення і контролера котла та вентиляції.  

Висновки. Створено систему контролю темпера-

тури, вологості та газового складу повітря в примі-

щеннях лікарняних закладів на базі сучасних мікро-

контролерів AVR. Це дозволить індивідуально підт-

римувати параметри мікроклімату в приміщеннях, 

зменшити енерговитрати при експлуатації системи 

кондиціонування і вентиляції та підвищити якість 

комфорту. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ И ГАЗОВОГО СОСТАВА ВОЗДУХА  

В ПОМЕЩЕНИЯХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Описанa системa, контроля, которая предназначена для использования в лечебных учреждениях с целью 

поддержания необходимой температуры, влажности и газового состава воздуха в помещениях, что позволяет 

уменьшить энергозатраты при эксплуатации системы кондиционирования и вентиляции, а также повысить 

качество комфорта.  

Ключевые слова: лечебное учреждение; система кондиционирования и вентиляции; система контроля 

параметров микроклимата.  
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CONTROL SYSTEM OF TEMPERATURE, HUMIDITY AND GAS COMPOSITION OF  

AIR IN THE SPACES OF THERAPEUTIC INSTITUTIONS 

 

The system, control, which is intended for use in medical institutions with the purpose of maintaining the neces-

sary temperature, humidity and gas composition of air in the premises, is described, which allows to reduce energy 

costs while operating the air conditioning and ventilation system, and to improve the comfort quality. 

Key words: medical institution; air conditioning and ventilation system; microclimate control system. 
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