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Анотація
Запропоновано двохстадійний процес модифікування крохмалів, а саме початкове їх окиснення в присутності гідроген пероксиду або амоній персульфату і подальша естеріфікація зі зшивкою з використанням
натрій триметафосфату. Обговорюються зміни, які відбуваються з амілопектину, що відбивається на архітектурі крохмальних глобул, а також в утворенні поперчних зв’язків при подальшій естеріфікаціі вже окиснених крохмалів. Вивчено фізико-хімічні властивості отриманих модифікованих крохмалів. Розглядається можливість використання таких крохмалів як ентеросорбентів або потенційних матриць для подальшого надання їм активних сорбційних властивостей.
Abstract
It is proposed a two-stage process for modifying starches, namely, their initial oxidation in the presence of
hydrogen peroxide or ammonium persulfate and subsequent esterification with trimetaphosphate. There are
discussed changes that occur with amylopectin, which is reflected in the architecture of starch globules, as well as
in the formation of cross-linkages in the further esterification of already oxidized starches. The physico-chemical
properties of the modified starches are studied. It is considered the possibility of using such starches as
enterosorbents or potential matrices for further imparting active sorption properties to them.
Ключові слова: модифіковані крохмалі, ентеросорбенти, сорбційні властивості, амілопектин, естерифікація.
Keywords: modified starches, enterosorbents, sorption properties, amilopectin, esterification.
В сучасних умовах хімічного навантаження на
довкілля особливого значення набуває сорбційна
детоксикація організму від йонів важких металів,
які надходять до організму з водою, продуктами та

повітрям і зазвичай не перетворюються на нетоксичні сполуки і самостійно не виводяться, а тривале
накопичення в організмі призводить до їх депонування в органах й тканинах внаслідок утворення
міцних зв’язків з клітинними структурами [2, 3]. В
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цьому напрямі серед ентеральних сорбентів найбільш поширені препарати активованого вугілля
або лігніну (препарат поліфепан з високою сорбційною активністю щодо мікроорганізмів), проте вони
мають суттєвий недолік: на 5 – 7 день їх застосування ушкоджується слизова оболонка шлунковокишкового тракту. Створення нових ефективних
сорбентів відкриває шлях до отримання матеріалів
спеціального призначення для медицини, сільського господарства, фармацевтичної, харчової та хімічної промисловості.
Останнім часом перспективним є використання природних полісахаридів, зокрема пектинів,
мікрокристалічної целюлози, хітину та альгінатів з
метою ентеросорбції важких металів [2]. Використання матеріалів із крохмалю, зокрема як сорбентів
йонів важких металів, має безсумнівний інтерес, що
зумовлено відновлюваною сировинною базою, низькою вартістю і нетоксичністю полісахариду. Так,
щорічна відновлюваність і невичерпність сировинних ресурсів для отримання крохмалю (картопля,
кукурудза, жито, пшениця, маніок, горох та ін.) вигідно відрізняє його від целюлози, яку виділяють з
деревини, мінімальний термін дозрівання якої навіть для швидко зростаючої деревини становить
18–20 років. Крохмаль не токсичний і легко піддається модифікуванню для надання нових, цінних в
практичному сенсі властивостей шляхом хімічного,
фізичного, бактеріологічного або комбінованого
впливу.
Сорбційні властивості нативного крохмалю
пов’язують з молекулами амілози, ланцюги якої мають тенденцію згортатися в спіралі, що сприяє
утворенню сполук включення в структуру полісахаридів – наприклад, жирів і ароматизаторів. Проте
відомі на основі природного крохмалю матеріали,
зазвичай, мають низькі кінетичні характеристики,
порівняно малу селективність і сорбційну ємність.
Тому їх застосування як ентеросорбентів і як матриці для іммобілізації та подальшого контролю за
вивільненням біологічно активних речовин вимагає
попереднього модифікування з використанням сучасних досягнень в науці і техніці: плазмових технологій, біотехнології, нанотехнології та ін. [1-3].
Сорбційні властивості модифікованих крохмалів можна підвищити формуванням на полісахаридних полімерах нових функціональних груп, здатних, зокрема, міцно зв’язувати йони важких металів. Для цього використовуються спрямоване
модифікування природних крохмаловмістних матеріалів з іммобілізацією на крохмальній матриці сорбційно-активних центрів. Одним з методів підвищення катіонообмінних властивостей крохмалів є
їх фосфорилування і одержання зшитих крохмалів,
здатних ефективно сорбувати катіони важких металів. Зшиті фосфати крохмалю отримують за допомогою різних естерифікуючих агентів: ортофосфатної кислоти, фосфор(V) трихлорoксиду, поліфосфатів тощо [6].
З метою одержання ентеросорбентів або потенційних матриць для створення активних сорбційних центрів досліджено модифікування глобул на-
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тивних крохмалів з різним вмістом амілози: пшеничний крохмаль, який характеризується середньостатистичним вмістом амілози в межах 26 % (Німеччина), та крохмаль воскоподібної кукурудзи (Німеччина), вміст амілози в якому не перевищував
0,8 %.
Модифікацію було проведено у два етапи: на
першому етапі крохмаль окиснювали, а на другому
– окиснений крохмаль зшивали з метою одержання
структурної матриці з таким ступенем зшивання,
при якому крохмаль стає нерозчинним у гарячій
воді. Такий крохмаль може бути використаним у
виробництві лікарських засобів [1].
Окисниками вибрано гідроген пероксид Н2О2
(розчини з масовою часткою гідроген пероксиду 3
%) та амоній персульфат ((NH4)2S2O8). Вибір
Н2О2 зумовлений його нетокисчністю для організму людини та достатньою окиснювальною здатністю у кислому, нейтральному і лужному середовищах. Для підвищення сили Н2О2 як окисника процес
проводили у присутності каталізатора – катіонів
Феруму(ІІ) у складі солі (FeSO4×7H2O), додавання
якого в реакційну суміш змінює механізм розкладу
окисника на розгалужений радикально - ланцюговий з утворенням великої кількості активних частинок: гідроксильного радикалу ОН, пероксидного
радикалу НОО, супероксидного радикал-йона О2
[4]. Окиснення крохмалів амоній персульфатом відбувається за радикальним механізмом.
Фізико-хімічні властивості модифікованих
крохмалів
досліджували
методами
ІЧспектроскопії, вимірювання динамічної в’язкості
окиснених крохмалів та набухання зшитих крохмалів. Зразки крохмалів для інфрачервоної спектроскопії готували пресуванням з KBr. ІЧ-спектри зразків реєстрували при кімнатній температурі на інфрачервоному спектроскопі «Tensor-37», фірми
«Bruker». В’язкість окиснених крохмальних клейстерів вимірювали на віскозиметрі Брукфільда
марки DV2T.
Для визначення ступеня набухання модифікованого окисненого зшитого крохмалю готували
його водну суспензію, яку нагрівали на водяній бані
при 90 С впродовж 1 год. Потім охолоджували і
відстоювали 30 хв, після чого визначали здатність
крохмалю поглинати воду (S) за формулою: S = V/m,
де V – об’єм крохмалю у результаті набухання
(оскільки густина води 1 г/мл, то об’єм води, який
міститься у набухлому модифікованому крохмалі,
буде дорівнювати масі сорбованої води), m – наважка крохмалю, г.
Процес модифікування проводили у такий спосіб. Для синтезу окиснених крохмалів спочатку готували водну суспензію крохмалю з масовою часткою крохмалю 43 %, до якої додавали окисник.
Вміст гідроген пероксиду у суспензії змінювали в
межах від 0,2 до 0,37 % з розрахунку на сухий крохмаль. У тих випадках, коли в реакційну суміш додавали каталізатор ферум(ІІ) сульфат гептагідрат
(реактив Фентона), його кількість становила 0,08 –
0,13 % з розрахунку на сухий крохмаль. Амоній
персульфат вводили до крохмальної водної суспензії в кількості 2-4 % від маси сухого крохмалю.
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Реакційну суміш при перемішуванні нагрівали
до температури 45 C впродовж двох годин. За цей
час відбувається повне використання окисника. Після завершення реакції крохмаль відокремлювали
від рідкої фази, промивали і сушили протягом 24
годин при температурі 54 С.
Для подальшого одержання зшитих крохмалів
до суспензії з масовою часткою окиснених крохмалів 43 % додавали натрій триметафосфат (Na3P3O9)
у лужному середовищі (рН = 12 - 13) у кількості 5 –
10 % з розрахунку на сухий крохмаль. Потім одержану суспензію при постійній гомогенізації витримували на водяній бані при 45 С протягом 3 годин;
фосфорильований крохмаль відфільтровували і
впродовж 24 годин висушували при температурі
54 С.
Згідно з літературними даними виокремлюють
декілька механізмів окиснення крохмалів, при
якому утворюються карбонільні й карбоксильні
групи: окиснення первинних спиртових груп елементарного ланцюга до кето-, альдегідних або карбоксильних груп, що може відбуватись тільки в молекулах амілози; окиснення вторинних спиртових
груп елементарного ланцюга до кетогруп (в положенні 2 або 3); одночасне окиснення вторинних
спиртових груп в положеннях 2 і 3 до альдегідних
груп з розривом піранозного циклу елементарного
ланцюга. При подальшій дії окисників може відбуватись більш глибоке окиснення альдегідних до карбоксильних груп. Вторинні спиртові групи окиснюються як в молекулах амілози, так і в молекулах
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амілопектину. Крім того, можливим також є приєднання Оксигену до «кисневого містка» між елементарними ланцюгами макромолекул крохмалю з
утворенням пероксидів, які далі розпадаються з розривом глiкозидного зв’язку між елементарними
ланцюгами або з розщепленням піранозного циклу
[3, 10, 11].
В ІЧ-спектрах окиснених крохмалів реєструються широкі смуги поглинання в області частот
3500 - 3200 см–1 та ряд смуг в низькочастотній області від 2000 до 500 см–1 (рис.1). Широка інтенсивна смуга поглинання з максимумом 3399 см–1 зумовлена валентними коливаннями гідроксильних
груп, які беруть участь в утворенні внутрішніх і міжмолекулярних водневих зв'язків молекул полісахаридів. Далі, переміщаючись зліва направо уздовж
спектру з високочастотної в низькочастотну область і деталізуючи наявність функціональних груп
в області від 3000 до 2800 см–1, виявляється складна
смуга поглинання у вигляді основного піку 2924
см–1, що зумовлено валентними коливаннями аліфатичних СН2-груп первинного атома Карбону в
положенні С6. Вважають, що саме ця смуга поглинання є характеристичною для крохмалів. Зазначеним валентним коливанням аліфатичного С–Н
зв’язку відповідають деформаційні коливання в області 1421 см–1, 1367 см–1 і 765 см–1. Сильне поглинання в області від 1212 до 800 см–1 можна віднести
до валентних коливань C–O-групи вуглеводів [4].
Припускають, що частоті 1645 см–1 відповідають
коливання міцно зв’язаних молекул кристалогідратної води в структурі крохмалю [5, 8].
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1

2

Рис. 1. ІЧ-спектри окиснених крохмалів
1 – крохмаль модифікований 0,37 % H2O2 із додаванням 0,13 % FeSO4
2 – крохмаль модифікований 4 % (NH4)2S2O8
3 – нативний крохмаль [8]
Аналіз ІЧ-спектрів (рис. 1) свідчить про зміни
спектрів окиснених крохмалів (спектри 1 і 2) порівняно з нативними (спектр 3). Змінюється контур
смуги ОН-груп: він стає більш чіткішим, симетричним, що можна пов'язати із збільшенням числа гідроксильних груп, здатних до формування водневих

зв’язків. Спостерігається зменшення інтенсивності
смуги поглинання 1645 см–1, зумовлене, очевидно,
зменшенням вмісту кристалізаційно - зв’язаної
води при частковій деструкції амілопектину і відповідним зниженням ступеня кристалічності та
структурованості крохмальних глобул. В спектрах
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відсутні смуги поглинання в межах 1680 - 1770 см–
1
, характерні для С=О – зв’язків в естерах, альдегідах, кетонах та карбонових кислотах. Отже можна
припустити, що внаслідок окисної модифікації крохмалів вибраними окисниками у зазначених вище
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умовах карбоксильні, альдегідні або кетогрупи
майже не утворюються, натомість розщеплюються
глікозидні зв’язки молекул амілопектину і частково
руйнується архітектура елементарних блоків в глобулах крохмалю (рис. 2).

Рис. 2. Архітектура глобул крохмалю
Розщеплення молекул амілопектину веде до
утворення полімерних форм з меншим ступенем
полімеризації, що впливає на в’язкість крохмальних клейстерів. Для вимірювання в’язкості водні
суспензії зразків окисненого крохмалю з масовою
часткою 3 % клейстеризували протягом 1 години,
нагріваючи на водяній бані при температурі 90 С і
постійному перемішуванні. Результати вимірювання динамічної в’язкості наведені в таблиці 1.

За даними таблиці внаслідок окиснення і гідроген пероксидом, і амоній персульфатом в’язкість
пшеничних і кукурудзяних крохмалів знижується.
На прикладі пшеничного крохмалю прослідковано вплив концентрації гідроген пероксиду на
зміну в’язкості крохмальних клейстерів. Виявилось, що збільшення вмісту в реакційній суміші
Н2О2 до 0,37 % у присутності каталізатора – катіонів Fe2+ веде до більш інтенсивного зниження в’язкості окисненого крохмалю – до 39 %.
Таблиця 1
Динамічна в’язкість і зміна маси крохмалів залежно від умов їх окиснювальної модифікації
Тип модифікації крохмалю
Маса
Маса
ДинамічВідносне
вих-го
мод.-го
Окисник, %
Каталізатор Fe2+ з
№
нав’яззниження
крохкрохрозрахунку на безкість,
в’язкості,
малю, г
малю, г
водну сіль FeSO4
H2O2 (NH4)2S2O8
Па×с
%
(%)
Пшеничний
1
28
–
–
–

2
0,2
0,08
26
7,0
22,75
20,41

3
0,37
0,13
17
39,0
22,75
21,58

4
–
1
18
36,0
22,75
20,95
Кукурудзяний
1
1506
–
–
–

2
0,37
0,13
902
40,0
22,75
22,93

3
0,37
1136
25,0
22,75
21,38


4
2
270
82,0
22,75
20,87


5
4
126
92,0
22,75
19,92
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Подібна закономірність зміни в’язкісних характеристик була одержана і при використанні іншого окисника – амоній персульфату (APS), але за
умови збільшення його вмісту в реакційній суміші
приблизно у 2,5 рази (1 % розчин APS). Необхідність використання більших концентрацій APS зумовлена різним механізмом дії вибраних для модифікування окисників: для гідроген пероксиду у присутності каталізатора Fe2+ більш характерний
розгалужений радикально-ланцюговий механізм з
утворенням великої кількості активних радикалів - окисників, а для (NH4)2S2O8 – радикальний.
В’язкість клейстерів кукурудзяного крохмалю
вище, ніж пшеничного, внаслідок практично повної
відсутності амілози в структурі крохмального зерна. Зниження в’язкості клейстерів окисненого кукурудзяного крохмалю більш ефективне при використанні як окисника амоній персульфату, причому
із збільшенням концентрації останнього до 2 і 4 %
зростає і відносне зниження в’язкості – на 82 і 92 %
відповідно.
В експерименті з кукурудзяним крохмалем чітко простежується також взаємозв’язок між вмістом каталізатора – йонів Феруму(ІІ) та відносним
зниженням в’язкості крохмальних клейстерів. Очевидно, у відсутності каталізатора Н2О2 діє за йонним механізмом некаталітичного процесу і в’язкість зменшується лише на 25 %. В’язкість клейстерів крохмалів, окиснених Н2О2 у присутності
каталізатора, знижується більш суттєво – на 40 %,
оскільки змінюється механізм дії Н2О2 з йонного на
радикально-ланцюговий і збільшується глибина перетворення молекул амілопектину.
Зниження в’язкості крохмальних клейстерів
свідчить про перебіг процесів деструкції амілопектину крохмалю, внаслідок яких руйнується структурна впорядкованість крохмальних гранул і збільшується його розчинність. Останнє може бути підтверджено втратами маси крохмалю. Так, чим
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більшими є втрати маси зразків кукурудзяного крохмалю в процесі окисного модифікування амоній
персульфатом, тим менше в’язкість клейстерів
(табл.1).
У випадку окиснення крохмалів реактивом Фентона в нейтральному середовищі існує велика
ймовірність утворення колоїдних частинок гідроксидів Феруму(ІІІ) внаслідок гідролізу солі FeSO4,
які здатні незворотно адсорбуватись окисненим
крохмалем [9, 10]. Тому втрата маси за рахунок зменшення кількості зв’язаної амілопектином кристалізаційної води частково компенсується додатковою інкорпорацією гідроксидів Феруму(ІІІ) в структуру крохмалю. Дійсно, зразки крохмалів,
окиснених гідроген пероксидом у присутності каталізатора, набувають кремового відтінку.
Зшивання крохмалів проводять з метою зниження їх набухання, для запобігання желатинизації
крохмалю або для підвищення структурної стійкості клейстерів крохмалів до зовнішніх впливів. Поперечно-зшиті естери крохмалів, які одержують
взаємодією
гідроксильних
груп
молекул
[С6Н7О2(ОН)3]n з бі- та поліфункціональними агентами, зокрема натрій триметафосфатом, мають зазвичай не більше одного поперечного зв’язку на кожну тисячу глюкопіранозних залишків, що виявляється достатнім для внесення суттєвих змін до
властивостей модифікованих крохмалів, порівняно
з вихідними. В даний час отримують два види еcтерів крохмалю і солей фосфатної кислоти – монокрохмалофосфат, в якому одна гідроксильна група
глюкозного залишку естерифікується однією з кислотних груп залишку фосфатної кислоти або її солей, і дикрохмалофосфати, в яких гідроксили глюкозних залишків різних ланцюгів взаємодіють з
двома кислотними групами фосфатної кислоти або
її солей. Згідно з [10] зшивання відбувається переважно за рахунок молекул амілопектину між атомами Карбону: С2-С3, С6-С2, С6-С3, С6-С6 (рис. 3).

Рис. 3. Схема зшивання молекул амілопектину
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утворення міжмолекулярних поперечних зшивок,
число яких значно більше, ніж у фосфорильованих
крохмалів, отриманих безпосередньою естерифікацією фосфатами (промислові способи).
Результати вимірювання набухання спочатку
окиснених і потім зшитих натрій триметафосфатом
крохмалів представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Набухання зшитих крохмалів
Вміст модифікуючого агента, %
Поглинання
Супінь набуОкисники
води,
хання, %
Зшиваючий
г H2O/1 г кр.
агент Na3P3O9
H2O2
(NH4)2S2O8
Пшеничний
0,2
10
7,3
730

0,37
10
5
500

–
1
10
5,7
570
Кукурудзяний
0,37
10
5,7
570

0,37
10
7,3
730

2
10
5
500

4
10
6
600

4
7
6,7
670

4
5
7
700


Зшивання попередньо окиснених крохмалів,
які є вже частково деструктурованими внаслідок
деградації амілопектину, дозволило одержати крохмаль з достатньо жорсткою молекулярно - сітчастою структурою, який втрачає здатність до утворення клейстерів при 90 С. Ймовірно, попереднє
окиснення крохмалів створює передумови для

№

Вміст каталізатора Fe2+, %

1
2
3

0,08
0,13
–

1
2
3
6
5
4

–
0,13
–
–
–
–

За даними таблиці найбільші показники набухання має зшитий крохмаль, який був окиснений
0,2 % H2O2 у присутності 0,08 % FeSO4 від початкової маси крохмалю. Чим більше на першому етапі
модифікації було взято окисника, тим менше набухає зшитий крохмаль. Одержані після зшивання
крохмалі виявили невелику водопоглинальну здатність та близькі характеристики щодо ступеня набухання.
Висновки. Таким чином, проведення модифікації крохмалів у два послідовні етапи – окиснення
з наступним зшиванням натрій триметафосфатом –
дозволило одержати поперечно – зшиті крохмалі.
Методами ІЧ-спектроскопії, вимірювання динамічної в’язкості показано, що при окисненні гідроген
пероксидом або амоній персульфатом відбувається
зменшення ступеня кристалічності амілопектину і
збільшення кількості молекул з меншим ступенем
полімеризації внаслідок деструктуризації і часткового розщеплення амілопектину. Це сприяє утворенню більшої кількості поперечних зв’язків при
подальшій естерифікації натрій триметафосфатом
на стадії зшивання, що доведено методом набухання. Модифіковані у такий спосіб крохмалі можуть бути потенційними ентеросорбентами, матрицями для іммобілізації біоактивних молекул або
для створення нових активних сорбційних центрів.
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Анотация
Многие люди не видят ничего плохого в том, чтобы употреблять алкоголь вечером, в выходные дни
или в праздники. Но мало у кого есть чувство меры и сила воли. И безобидное, на первый взгляд, увлечение
превращается во вредную привычку. В данной статье рассматривается вред алкоголя и его влияние на
организм человека.
Abstract
Many people do not see anything wrong with consuming alcohol in the evening, on weekends or on holidays.
But few people have a sense of proportion and willpower. And innocuous, at first glance, the hobby turns into a
bad habit. This article considers the harm of alcohol and its effect on the human body.
Ключевые слова: алкоголь, организм человека, семья.
Keywords: alcohol, human body, family.
Alcohol abuse is one of the urgent problems of our
country. Wide sale and advertising of alcoholic beverages, social, economic and psychological tensions, disorganization of leisure and recreation contribute to alcoholization of the population, including students.
Esophagus, stomach and duodenum are organs
that are directly exposed to alcohol. Approximately
20% of alcohol consumed is absorbed by the stomach.
The remaining 80% are sent to the small intestine. How
quickly alcohol is absorbed depends on its concentration in the drink. The higher it is, the faster will be intoxication. Vodka, for example, will be assimilated
much faster than beer. A full stomach also slows down
absorption and the appearance of an intoxicating effect.
Alcohol, as is known, kills microorganisms and is
an excellent disinfectant and therefore direct contact
with fairly concentrated solutions can not go unpunished for the tissue cells of the digestive organs themselves.
Almost all alcoholics suffer from antacid gastritis,
which indicates the complete death of glandular cells of
the gastric mucosa that produce gastric juice.
The mucous membrane of the digestive tract has a
very good regenerative capacity. However, the constant
effect of alcohol leads to the fact that it does not have
time to recover and is gradually washed away, hence
gastritis, ulcer, and stomach cancer. Degenerative
changes in organs are determined by the total amount
of alcohol taken.
Under the influence of alcohol, normal liver activity is disturbed, which plays an important role in maintaining the hormonal balance in the body. This is the
main "chemical laboratory" of the body, which performs an antitoxic function, participates in almost all
types of metabolism: protein, fat, carbohydrate, water.

Under the influence of alcohol, liver function is violated, which can lead to cirrhosis (degeneration) of the
liver.
In most patients with alcoholism, the excretory
function of the kidneys is impaired. There are failures
in the work of the entire hypothalamic-pituitary-adrenal
system, therefore, the regulation of kidney activity is
disturbed. The alcohol affects the tender kidney epithelium (a protective tissue lining the inner surface of hollow organs), this significantly disrupts the kidneys.
Alcoholism reveals a wide variety of mental abnormalities – hallucinations, numbness of body parts,
muscle cramps, sometimes severe weakness in the
limbs ("cotton feet"). Paralysis of separate groups of
muscles, mainly lower limbs, often develops. With abstinence from alcohol, these symptoms can pass.
Alcohol adversely affects the human immune system, disrupts hematopoiesis, reduces the production of
lymphocytes, promotes the development of allergies.
Drinking alcohol leaves a significant imprint on the activities of all internal organs, which means that we
should give up a glass of dry wine, replacing it with a
glass of juice or a few fruits.
The harmful effects of alcohol on the endocrine
glands, especially the sex glands, experience the harmful effects of alcohol. Reduction of sexual function is
observed in 1/3 of persons who abuse alcohol, and in
patients with chronic alcoholism. In men, due to "alcohol impotence", various functional disorders of the central nervous system (neuroses, reactive depression, etc.)
easily arise. In women under the influence of alcohol,
menstruation stops early, the ability to bear birth is reduced, and the toxicosis of pregnancy is more frequent.
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Chronic alcohol use often leads to weakening and
exhaustion of muscles. Alcohol can damage the muscles directly. Poor nutrition is another possible cause of
muscular dystrophy. In 30-50% of cases, alcohol abusers develop skin diseases. Skin lesions are the result of
direct action of alcohol, impaired liver function and
poor nutrition.
Systematic use of alcohol leads to premature old
age, disability; the life expectancy of persons prone to
alcoholism is 15-20 years shorter than the average statistical one. Chronic alcohol use often leads to weakening and exhaustion of muscles. Alcohol can damage the
muscles directly. Poor nutrition is another possible
cause of muscular dystrophy. In 30-50% of cases, alcohol abusers develop skin diseases. Skin lesions are the
result of direct action of alcohol, impaired liver function and poor nutrition.
Systematic use of alcohol leads to premature old
age, disability; the life expectancy of persons prone to
alcoholism is 15-20 years shorter than the average statistical one.
Tobacco and alcoholic beverages are already
harmful. Cigarettes in combination with alcohol bring
colossal damage to the body. Nicotine and alcohol molecules are included in the circulatory system. They are
absorbed by interacting with red blood cells. Ethyl alcohol destroys the protective shell of red blood cells.
This removes the electrical voltage of the latter. They
stick together, and with the quantity smoked and drunk
their volumes grow. This entails vascular thrombi, a violation of the blood supply to individual parts of the
brain and other important systems. The harm of alcohol
and tobacco feeds each other. These two bad habits lead
to the formation of malignant tumors in 40% of cases.
Drugs along with alcoholic drinks lead to dangerous consequences. This is literally a deadly combination. Often addicts, in order to increase pleasure, raise
narcotic drugs in alcoholic beverages. As a rule, cocaine is combined with alcohol. Such a drink instantly
kills brain cells. The body is immediately affected by
two substances – stimulating and soothing, which are
polar opposites.
Soothing components slow down the processes in
the nervous system, it relaxes. Stimulant make her act
more actively. In this cocktail, alcohol is responsible
for relaxation. It suppresses the processes in the nervous system. At the same time, cocaine stimulates, stimulates cells. Very often such experiments result in a lethal outcome.
Harmfulness of alcohol for a pregnant woman is
not even discussed. With the use of alcohol-containing
beverages, irreversible processes appear for the development of the brain of the unborn child. Subsequently,
this is expressed in the insufficient development of organs, the nervous system, and as a consequence, the
psyche of the child.
If the mother systematically drank, fetal alcoholic
fetal syndrome develops. These children have small
arms and legs, the whole body is disproportionate.
Compared with one-year period, it develops more
slowly. These children hardly perceive information,
adapt poorly and remember.
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Such children have fewer brain cells and neurons
than they need. Brain cells can not work adequately.
This leads to psychological dysfunction. The child is
not able to think logically and abstractly. He is aggressive; it is difficult for him to communicate. Often, these
children themselves become alcoholics, since alcohol
dependence is hereditary.
The harmful effect of alcohol on offspring depends not only on biological causes, but also on social
factors. The unfavorable social influence of parents' alcoholism on the development of their children is associated with violations of psychological relationships
between them. Any family member living next to a sick
alcoholic is in a state of psychological stress. Particularly difficult psychological situation arises in a family
where the mother is ill with alcoholism, although, of
course, the alcoholism of the father also has an extremely unfavorable effect on the psychological development of the child.
Unfavorable conditions of education in the family
of drinking parents cause the slow formation of communicative and cognitive activity of children at an early
age. As a rule, such children experience severe difficulties in learning, which are due, on the one hand, to the
pathological state of their nervous system, and, on the
other hand, pedagogical neglect.
Beer is drunk, people drink everything and everywhere. Young and middle-aged, men and women, boys
and girls, in the metro, at the station, on the street on
the move, surprising foreigners with such indecency,
drink bottles, cans of beer and gin and tonic. Beer
boom, as always, subsequently leads to a burst of beer
alcoholism.
Beer alcoholization creates a false impression of
well-being. Beer in public opinion is almost not alcohol. Beer alcoholization for a long time is not characterized by alcoholic excesses with fights and soberingup station. The need to drink beer does not cause such
anxiety in a person as the need for vodka. Beer alcoholism develops more insinuatingly, insidiously, than
vodka. But when it develops, it's a very heavy alcoholism.
In large quantities, beer proves to be a cellular poison, so when it is abused it is difficult to have physical
consequences: myocardial dystrophy, liver cirrhosis,
hepatitis, potency reduction, prostate adenoma (the
beer contains a large amount of estrogen – female sex
hormones, the excess of which causes an early reduction in sperm production, testosterone).
When beer alcoholization is heavier than with
vodka, the brain cells are affected, so the intellect is disrupted more quickly, and severe psychopathic changes
are found.
It is more difficult to struggle with the attraction
to beer than with the attraction to vodka. This attraction
is very intrusive and hard to let go. As a result, beer
alcoholism is a difficult, hard-to-treat variant of alcoholism. The risk increases many times, with the early
(under 18 years) beginning of alcoholization, with systematic use, with the habit of one-time consumption of
more than a liter of beer.
Healthy alcoholics do not happen in nature – these
are incompatible concepts. But what is interesting is
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that in 90% of cases when a man dies before the age of
50, it's not bad health that is to blame, but alcohol as
such: the car was hit, got in an accident, fell – broke his
head, choked with vomit, quarreled with a drinking
companion – was killed ... In general, in all cases, the
tragedy occurred initially because he drank.
So, let's once again think over our life goals and
goals, thereby allocating time to strengthen their health.
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Анотація
Вивчено рівень знань 586 сільських жителів, хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), п’яти районів
Чернівецької області щодо профілактичних технологій цього захворювання та їх застосування. Виявлено,
що втілення ними рекомендацій стосовно профілактики АГ є незадовільним, що пов’язано з соціальноекономічними чинниками та людським фактором.
Abstract
The level of knowledge of 586 rural residents, patients with arterial hypertension (AH), and five rayons of
Chernivtsi oblast concerning preventive technologies of this disease and their application was studied. It was found
that their recommendations on prevention of hypertension are unsatisfactory, which is due to socio-economic factors and human factors.
Ключові слова: сільське населення, артеріальна гіпертензія, профілактичні медичні технології, рівень знань.
Keywords: rural population, arterial hypertension, prophylactic medical technologies, level of knowledge.
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The steady increase in the incidence of diseases of
the circulatory system is primarily due to an increase in
the number of patients with elevated blood pressure
(AН). Arterial hypertension is the most common
chronic disease in Ukraine, which occupies a leading
place in the structure of disability, disability and mortality. This problem is particularly relevant for the rural
population, where the quality of preventive and medical-diagnostic care needs to be radically improved, and
specialized medical care should become accessible and
close to the villagers. The incidence of hypertension has
become threatening, primarily because of the unfavorable socioeconomic situation in the countryside and
low awareness of rural residents about prophylactic
medical technologies, as well as ineffective and inadequate use of them by patients with hypertension. Therefore, the introduction of prophylactic medical technologies among the rural population is of particular importance, since, in our opinion, it is possible to
successfully solve any problem of medicine today only
on the prophylactic plane.
To study the awareness of the rural population
suffering from hypertension, technologies for its
prevention, and to find out the reasons that hinder their
implementation.
Materials and methods. The study of awareness of
the rural population about the prophylactic medical
technologies of arterial hypertension and its application
was carried out according to the medical-sociological
method using the anonymous questionnaire developed
by us together with the Ukrainian Institute of Public
Health. Research results and their discussion. The study
was conducted in five districts of Chernivtsi oblast
(Storozhinets'k,
Kitsman,
Zastavenyansky,
Khotynskyy, Novoselyts'kyj). These areas are selected
for research because they have a well-developed
network of health care facilities and socio-economic
infrastructure. The survey was attended by 586 patients
with hypertension (rural residents), in particular: 120
Novoselytsya rayon, 126 - Storozhinets, 110 Zastavnyansky and 115 Khotynsky and Kitsmansky
districts. The number of women among the respondents
was 344, and men - 242.
It should be noted that the need to study the
awareness of the rural population about prevention
technologies AН is appropriate, as such data is the basis
for
their
development,
improvement
and
implementation of the mentioned technologies.
According to the social status, the respondents were
distributed as follows: employees among the
respondents were 22.5%, of which: men accounted for
6.5%, women - 16%; workers in agriculture - 29.4%, of
which men were 18%, women – 10.8%; 48.1% were
unemployed, 16.2% of them men, and 32% of women.
The youngest of respondents was 31, so the distribution
of respondents by age was conducted at this age with a
10-year interval.
The duration of the disease in the years of the
respondents was divided into groups with a 5-year
interval of 0 to 30 years or more, respectively.
Studying the frequency of referrals of respondents
to a physician and assistant on AН, received the
following data.
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Once a week, 10.1% of the respondents, a month 36.5%, once a year - 53.4%, applied to the doctor. To
the assistant - 13.3%, 33.6%, 32%, respectively, and
21.1% - have never applied. It is evident from the tables
that women are 2 times more likely to turn to medical
specialists. And this shows that they are more
responsive to their health.
Studying the causes of complaints from patients to
medical staff, they received the following data:
a) increase in blood pressure is a major cause
(73.7%);
b) the second place is the need for consultations on
treatment of hypertension (46.4%);
c) the last place – recommendations for the regime
of work, rest, food, etc. (9.2%).
The conclusion is obvious - the rural population
does not understand and, probably, does not know that
only the statement of indicators of blood pressure
without a healthy lifestyle will not give a positive result
in the treatment of hypertension, therefore there is an
urgent need to develop accessible technologies for the
population of prevention of hypertension and
complications from it .
To the question "Do you live in a healthy
lifestyle?" You had to choose one of three answer
options. After analyzing the personal data, we have the
following picture: 14.2% of respondents fully adhere to
it, of which 9.9% were women, and 4.3% were men; I
partly adhere to 61.8%, of which 38.1% are women,
23.7% are men; 24% of respondents do not adhere to a
healthy lifestyle, of which 10.7% are women, 13.3%
are men. Thus, a quarter of respondents do not use such
a powerful potential in the treatment of hypertension,
as a healthy lifestyle, 2/3 only partially, and most of
them are men. In our opinion, it is precisely in this
direction that efforts should be directed not only on
health care, but also on the entire state, since only the
preventive plan can solve the problem of hypertension
and СVD.
To the question "In addition to the treatment, have
you achieved a decrease in blood pressure due to other
recommendations received from a doctor, a nurse,
another patient with hypertension, etc.?" "Yes" 61.4%
of the respondents answered, of which 38.1% were
women, 23 , 4% - men. 38.6% of respondents answered
"no", of which 20.6% are women and 17.9% are men.
Consequently, the majority of patients, besides
treatment (secondary prevention), apply successfully
for the normalization of blood pressure primary
preventive measures. Almost 40% of the respondents
did not get proper recommendations because the
healthcare workers they applied to do not have
knowledge of prevention of hypertension or simply do
not apply it in their practice and accordingly do not
follow WHO recommendations that no patient should
abstain from Doctor, not having received a
recommendation on a healthy lifestyle.
In accordance with paragraph 11 of our
questionnaire and as a follow-up to the 10th question,
21.7% of the polled used 21.7% of the respondents to
reduce blood pressure, of which 14.8% were women,
6.8% - men. Reduced consumption of alcohol by
10.2%, of which 2.7% are women, 7.5% are men;
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10.1% of the respondents completely refused to drink
alcohol, of which 4.4% were women, 5.6% - men.
12.5% of the polled were quit smoking, of which 2.2%
were women, and 10.2% were men. Do not perform
heavy physical activity 25.4% of the polled, 17.6% of
them women, 7.8% men. Other recommendations are
used by 7% of the respondents, of which 5.5% are
women, and 1.5% are men. Some respondents adhere
to several recommendations at the same time. It is
obvious that a quarter of the population adheres to a
healthy lifestyle, 1/5 uses medicinal plants to normalize
blood pressure, and the rest of the population strives to
lower the blood pressure levels by reducing the risk
factors (smoking, alcohol, heavy physical labor, etc.).
"Number the importance of your health to comply
with certain recommendations that have a positive
effect on the АР" - this is the 12th question of our
questionnaire. In the polls, most of the rural residents 70.8% - put the recommendation on permanent control
over the JSC in the first place; 2nd position - 60,1% the recommended mode of work and rest; 3rd place 47.4% - compliance with nutrition recommendations,
4th position - 41% - refusal to use alcohol; 5th place 30.1% - weekly meeting with a physician (paramedic)
for their illness; 6th position - 28% - there are
recommendations for elimination of constant stressful
situations at work and at home; 7th place - 24.6% refusal of smoking; 8th position - 18.9% - belongs to
physical culture; 9th place - 12.8% - took a
recommendation on the periodic use of alcohol; the last
place - 7.8% - systematic use of alcohol.
According to the results of our study, blood
pressure monitoring is the most important
recommendation, which allows the patient and the
physician to evaluate the effect of treatment and make
timely changes to it. No less important are the
recommendations that, according to our research, took
2nd and 3rd place, because their implementation is the
basis for achieving a positive result in the treatment of
АН and the prevention of complications, because they
are the foundation of a healthy lifestyle. Regarding the
rest of the recommendations, they are important and
aimed at reducing the impact of such risk factors as
smoking, alcohol, stress, hypodynamia, which, in our
opinion and according to world experience, play a
leading role in the prevention of АН.
The answer to the 13th question "Do you have an
opportunity to adhere to a healthy lifestyle?" Was given
by 59.2% of respondents, 36.5% of them women,
22.7% men. The answer is "no" - 40.8% of the polled,
22.2% of them women, 18.6% - men. Comparing the
results with the results of the answers to questions 9 and
10 of the questionnaire, one can safely say that 60% of
respondents have the opportunity to adhere to and
maintain a healthy lifestyle, while 40% do not follow a
healthy lifestyle, because they do not have such a
possibility. The above is confirmed by the results of the
answers to the clarifying question "If no, why?". In
particular, the answer to the question "I do not know the
recommendations for a healthy lifestyle" was chosen by
2.6% of the respondents; "I know, but there is no
opportunity to adhere to them," elected 31.4%; "I do not
follow discipline" - 5,5%; "Lack of resources and
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other" - 14,3%. So, in the village, it is necessary to
create conditions that would enable the rural population
to lead a healthy lifestyle.
Consider the results of the responses to the 14th
question of our questionnaire "Do you have the
opportunity to regularly use the doctor's recommended
medicines?". "Yes" was answered by 64.7% of the
polled, of which 39.9% were women, 24.7% were men;
"No" - 35.3%, of which 18.8% are women, 16.6% are
men. It is obvious that 2/3 of the population has the
opportunity to be treated continuously, since, as you
know, АН is need of lifelong treatment since diagnosis,
and 1/3 of the population has no such ability.
The 15th question, which is a clarification to the
14th "What are the reasons, if not?", 22.4% of the
polled indicated that there were no financial resources,
of which 12.2% were women, 11.9% were men; 4.7%
of the respondents noted the absence of necessary drugs
in the pharmacy network, 2.7% of them women, 1.4%
men; 9.2% of the polled said that they were not
demanding about their health, of which 4.9% were
women, 4.3% were men; 2.6% of the respondents do
not help the recommended medicines, of which 1.2%
are women, 1.4% are men; For other reasons, 2.7% of
the polled indicated that 1.2% were women, and 1.5%
were men. The conclusion is obvious - the poverty of
rural residents is the main reason for the lack of
constant and high-quality treatment of АН. The results
and conclusions of our research coincide with the
opinion of the authors of similar studies in Ukraine.
On the 15th question of our questionnaire, "Do
you agree with the statement that the most serious
complications from АН are mainly due to the fault of
the patient?" 75.3 respondents answered yes, 42.8% of
them women, 32.4% men ; 24.7% of the respondents
answered "no", of which 15.9% were women, 8.9%
were men. Taking into account the results of the study,
it can be said that 3/4 of rural residents with АН have
some or other complications from this illness that arose
due to their failure to comply with their doctor's
recommendations for the treatment and prevention of
АН.
On the 16th questionnaire questionnaire "Do you
know about the existence of secondary prevention
АН?", 39.2% of the respondents answered "yes", of
which 24.7% were women, 14.5% were men; The
answer "no" was given by 60.8% of respondents, of
which 34% are women, 26.8% are men. In our opinion,
which is confirmed by the results obtained, 2/3 of the
respondents, a patient with АН, do not have knowledge
about the treatment and prevention of their illness,
which, of course, is a significant cause of the increase
in the incidence of rural residents in АН.
Confirmation of our opinion is the result of the
survey to item 17, which is a clarification of the 16th
question "If yes, then list those that you know." Only
30.2% of the respondents were able to indicate the
name of the technology, of which 18% were women,
12.2% were men, and 69.8% of respondents could not
name any prophylactic technology, of which 40.7%
were women, 29.2% % Are men Consequently, the
need to raise the level of knowledge of the rural

The scientific heritage No 19 (2018)
population regarding prevention technologies АН is
obvious.
On the 18th question, "Can you without the
measure of the AР determine the fact of its increase,
decrease or not changed?" 69.1% of the respondents
answered "yes", of which 41.6% were women, 27.5% men "No" - 30.9% of respondents, of which 17.1% women, 13.8% - men. It is obvious that 70% of patients
without blood pressure control react to its changes and,
in accordance with the symptoms, can take measures,
and 30% of АН occurs without visible symptoms, and
they themselves need to carefully monitor the level of
blood pressure for proper treatment.
To identify the heredity of AH, respondents had to
answer two questions - "Have your parents,
grandparents, grandparents, or mothers suffer from
(АН) illness?" "Yes" answered by 60% of respondents,
and "no" – 40%. On the 19th question, "If yes, then
specify who", which is the clarification of the 19th,
50% of the respondents named their parents, the
grandfather – 1%, the grandfather on the mother – 3%,
the mother's grandmother – 3% , 40% of respondents of
sick relatives were absent. According to our research
and world experience, we can say with certainty that
heredity plays an important role in the emergence of
hypertension, especially when parents are ill.
Therefore, the presence of burdened heredity with
regard to hypertension should be taken into account by
the doctors of the rural health care sector in conducting
medical and preventive work among the population of
subordinate sections.
Results of answers to 20 questions. "Since the
diagnosis of AH, the state of health has generally
deteriorated, improved, has not changed significantly?"
The following – 25% of respondents report a
deterioration in their health status, 25% - improvement
and 50% indicate no change.
The last question of our questionnaire was
completed in the following way: "What do you think
the most important steps need to be taken to improve
your health? (name the 3 most significant) ". Three
events were named by 72.5% of respondents, two
events – 8.7%, one – 11.1%, none – 7.7%. Obviously,
3/4 of the respondents are interested in changes that, in
their opinion, will lead to improvements in their own
health, know the measures and adhere to them.
In order to prevent and treat АН in the rural
population, it is necessary:
- to clearly identify those responsible for the
implementation of sanitary education and the provision
of sanitary and educational materials of the rural
population, as well as for systematic monitoring of the
indicators of the village population. To provide the
rural population with available means of control of
blood pressure, to learn to measure blood pressure and
understand its significance;
- to ensure availability of quality medical care and
modern antihypertensive villagers suffering from
hypertension. Create conditions for improving the
socio-economic status of the village.
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Prospects for further research. Further research
will provide an adequate level of knowledge and skills
in peasants AH for the use of prophylactic AH
prevention technologies, which will improve the health
of the rural population.
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Анотація
Вивчено рівень знань 111 лікарів сільської ланки охорони здоров’я Чернівецької області з проблеми
„медична профілактика”, зокрема профілактики хвороб системи кровообігу. Виявлено загалом достатній
рівень знань лікарів з питань медичної профілактики. Переважна більшість опитаних фахівців вважають
себе недостатньо підготовленими в галузі медичної профілактики, тому що немає джерел де б вичерпно
розтлумачувалися функції та призначення медичної профілактики.
Abstract
The author has studiend the level the of knowledge of 111 doctors of the rural link of healt care in the
Chernivtsi region on the problem « Medical Profylacsis»,prerentig diasesof the circulatory system,in particular.
En general, a suffecient level of doctors knowledge on the problem medical profylacsis has been revealed a
predominant majority of respondents consider themslevel to be not preparaed suffecient in the field of a sourse
which would interplet exhaustirely the functions and medical profylacsis.
Ключові слова: медична профілактика, лікарі сільської ланки охорони здоров’я, рівень знань, хвороби системи кровообігу.
Keywords: medical prophylaxis, doctors of rural health care level, level of knowledge, cardio vascular
diseases.
The cardio vascular diseases (CVD) are the main
cause of mortality of the population of the incapacitated
age of Ukraine. Their share is 64% of all causes of
death, and in the structure of mortality of the workingage population, the CVD occupy the 2 nd place and
make up 28%. Therefore, the medical and social
significance of the prevention of these diseases for the
Ukrainian society is extremely high.
Over the past decades in Ukraine, mortality rates
for CVD have been rising and twice as high as those in
Western Europe and the United States, while in the
working age - 4 times.
The risk of CVD increases due to the unfavorable
socioeconomic situation in society: an increase in the
number of people with harmful habits, in constant
stress, etc. Therefore, the incidence of CVD, especially
in the countryside, has become threatening.
It is known that risk factors play an important role
in the development of CVD, therefore, the knowledge
of prophylactic medical technologies and their skillful
use by doctors is of great importance in preventing
these diseases. Indeed, the vast majority of
economically developed countries in the world have

succeeded in healthcare because their problems were
solved prophylactically, guided by the principle: "It is
easier to prevent the disease than to treat it."
Identify and study the level of knowledge of
village doctors in the Chernivtsi oblast on the problem
of "medical prevention" in order to increase and use it
in its medical practice, as well as study the state's
attitude to the current system of CVD prevention.
The materials were the results of a sociological
study of determining the level of preventive training of
doctors working in rural areas of the Chernivtsi region,
using the medical-sociological method using the
anonymous questionnaire.
The study was conducted in five districts of
Chernivtsi
Oblast
(Storozhinets,
Kitsmansky,
Zastavnyansky, Khotynsky and Novoselyts'kyj). These
areas are selected for research because they are typical
agricultural areas with well-developed socio-economic
infrastructure and a network of health-care institutions.
The survey was attended by 111 doctors of the rural
health sector: 28 doctors of the Khotyn district, 22 Storozhinets, 21 - Kitsman and 20 - Novoselytsky and
Zastavsky.
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Assessment of the level of preventive competence
of doctors was carried out using the mathematical
method, the answers to all questionnaire questions were
evaluated (question number 2 of the questionnaire was
evaluated as three separate questions).
The evaluation was carried out as follows: for the
correct answer there were 2 points. Incomplete answer
- 1 point, incorrect answer or its absence - 0 points. The
maximum amount of points that the respondent could
score was 30 points, or 100%, then the value of one
point was calculated as a percentage (1 point - 3.33%).
A scale for assessing the level of knowledge was
developed from 0 to 30 points, or from 0% to 100%.
This scale is divided into 4 even segments from 0 points
(0%) to 7.5 points (25%) - respectively very low level
of knowledge, from 7.5 (25%) to 15 points (50%) - low
level of knowledge , from 15 points (50%) to 22.5
points (75%) - a sufficient level, from 22.5 points
(75%) to 30 points (100%) - a high level of knowledge.
Each questionnaire has processed and calculated the
number of points and the percentage equivalent,
according to the proposed scale, the level of knowledge
of the respondent is determined, which is made
corresponding to the question mark in the
questionnaire.
To evaluate and compare the level of knowledge
of doctors on the problem of "medical prevention"
between the studied areas and among doctors of the
specialty, we used a direct method of standardization.
According to the respondents, the respondents
distributed the following types of questions: the family
doctors among the respondents were 32 (28.82%),
therapists - 60 (54.04%), pediatricians - 13 (11.71%),
other specialists - 6 (5.4% )
Of the surveyed doctors, the work experience from
0 to 4 years had 15 specialists respectively (13.51%)
from 5 to 9 years - 18 (16.21%), from 10 to 14 years 18 (16.21%), from 15 to 19 years old - 17 (15.31%),
from 20 to 24 years - 22 (19.81%), from 25 to 29 years
- 7 (6.3%), from 30 years and more - 14 ( 12.61%).
According to the level of knowledge, respondents
distributed as follows: 2 (1.8%) of respondents had a
very low level of knowledge, 32 (28.82%) had a low
level of knowledge, 71 (63.96%), a high level of
knowledge - 6 (5.40%) specialists.
Very low level of knowledge about preventive
training was shown by two respondents, which is
(1.8%) of the total number of respondents, low level of
knowledge - 32 (28.82%), sufficient level of
knowledge - 71 (63.96%), high level knowledge - 6
(5.4%) respectively.
Consequently, the general level of knowledge of
health care providers from the research problem can be
estimated as "good", with a five-point system. This
indicates that doctors have knowledge and practice of
medical prophylaxis in their work. Evidence of this is
that the Chernivtsi region in recent years is considered
to be well-off for the level of premature mortality from
the CVD regions.
Of the respondents, family doctors were 32
(28.82%), physicians - 60 (54.04%), pediatricians - 13
(11.71%) of other specialists - 6 (5.4%). Very low level
of knowledge was had by two therapists, which makes
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up 1.8% of the interviewed specialists; low level of
knowledge - 8 family physicians, 7.2%, as well as 16
(14.41%) physicians, 6 (5.4%) pediatricians and 2
(1.8%) other specialists.
Sufficient level of knowledge was found in 23
(20.72%) family doctors, 38 (34.23%) therapists, 7
(6.3%) pediatricians, and 3 (2.7%) other specialists. A
high level of knowledge was demonstrated by 1 (0.9%)
family doctor, 4 (3.6%) therapists, 1 (0.9%) other
specialist, no pediatrician was found to have a high
level of knowledge.
Of the 32 (100%) family doctors, 8 (25%) had a
low level of knowledge, the average level was 23
(711.87%) of the respondents, and the high level was 1
(3.12%) of the doctor. The results of the survey of 60
(100%) therapists were as follows: the lowest level of
knowledge was shown by two (3.33%), low - 16
(26.66%), sufficient - 38 (63.33%), high - 4 (6.60% )
Of the 13 (100%) of the surveyed pediatricians, there
were very low levels of knowledge, which, after all,
were not high, 6 (46,15%) specialists had a low level of
knowledge, and 7 (53,84%) was sufficient. Among the
doctors of another specialty, 6 people (100%) were
polled. Very low level of knowledge was not revealed,
and 2 (33,33%) specialists showed a low level of
knowledge, 3 (50%) had sufficient level of knowledge,
1 (16,66%) had a high level of knowledge.
We used the direct method of standardization to
evaluate and compare the level of knowledge about
medical prevention of different specialists. So,
according to the standard, very low level of knowledge
was shown only by therapists, and low level pediatricians (13.30%), other specialists (9.61%),
family doctors (8.76%), therapists (7.68% ) The
average level of knowledge, according to the standard,
is family doctors (51.65%), therapists (40.6%),
pediatricians (34.57%), and other specialists (32.11%).
Familiar doctors (2.95%), other specialists (2.63%),
therapists (9.35%), pediatricians (0%) and others
showed high level of awareness about the problem of
"medical prophylaxis".
Consequently, from the above it is safe to say that
among all respondents the best level of training in the
field of medical prophylaxis is family doctors, therefore
the introduction of family medicine will provide the
proper level of prevention of CVD, in particular AG,
will reduce the morbidity and disability of these
diseases, as evidenced by the family medicine of the
economically developed countries of the world and the
experience of family doctors in our country.
For the completeness of the results of our study it
is necessary to evaluate all the items proposed by us in
the questionnaire. Questions 2, 3, 4, 5, 6, 7 assessed the
level of knowledge and understanding of what is
primary, secondary and tertiary prophylaxis, as well as
knowledge of technologies that provide primary,
secondary and tertiary disease prevention. On the 8th
question of the questionnaire "Do you think that you are
sufficiently trained in the field of prevention?" - the
answer "yes" was given by 52 (46.82%) of the
respondents, and the answer "no" - 59 (54.18%).
Consequently, the majority of respondents needs
to deepen their knowledge on the problem of "medical
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prevention" that they can get at the postgraduate level
of education in the light of the implementation of an
educational program for the upgrading of qualifications
for physicians and nurses of primary health care and
self-education health care institutions in the presence of
sources of information .
To the questionnaire "Have you ever had at least
one monograph or textbook, where the problem of
medical prophylaxis would be outlined in full?" 18
(16,22%) of all respondents answered "yes", 93 (83,78
%) respectively. The conclusion is obvious - it is
necessary to issue a manual where the theoretical and
practical bases of medical prophylaxis are presented,
and to provide them with doctors, medical students.
"Who do you consider to be a prophylaxis first?"
Is the 10th question of our questionnaire, where it was
necessary to identify only one specialist from the
proposed six. The respondents answered: the doctorhygienist was chosen by 12 (10.81%) of the
respondents, the GP-19 (17.11%), the doctor with the
diploma «Medical case» - 20 (18.01%), the dentist - 0
(0%), doctor of pediatrician - 4 (3.60%), family doctor
- 56 (50, 45%).
Taking into account the data obtained, one can
conclude that the most and the best prevention is the
family doctor, as he is trained both as a therapist and as
a pediatrician, and as a obstetrician-gynecologist, and
as a general surgeon, etc. It is he who has to anticipate
and prevent the possible development of the illness of
all the members of the family that he serves. Our
assumptions are confirmed by the experience of
countries where family medicine has worked for many
years (Cuba, USA, Western European countries), and
experience in introducing family medicine in Ukraine.
On the eleventh question of the proposed
questionnaire "How do you treat the theses:" The future
belongs to prophylactic medicine "," It is easier to
prevent the disease than to treat it "- 109 (98.2%) of the
polled responded positively, negatively - 2 (1.80%)
respectively .
The results show that the overwhelming majority
of respondents answered "positively", which was
somewhat predicted, but I would like the abovementioned theses to be implemented into practical
health care at primary health care (PHC) level, and the
main driving force was family doctors who is the most
rational and economically profitable link in the
organization of medical care of the population.
Question 12 was open: "What, in your opinion,
preventive technologies were not included in the list of
item number 7 (our questionnaire)? Write ". No answer
was given by 82 (73,87%), 29 were answered
(26,13%).
"Do you think it is necessary to publish a mass
circulation of medical recommendations for doctors on
theoretical and practical issues of medical
prophylaxis?" - this is the question number 13 of our
questionnaire, of which "yes" answered 108 (97.30%)
of respondents, "no" 3 (2.70%).
As we see, the overwhelming majority of
respondents said that the publication of such manuals
should be organized at the state level and distributed
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among doctors and medical universities of Ukraine at
the expense of the state.
The answer to the last question was "97 (87.39%)
of respondents," no "-" yes "to the answer" yes "to the
answer" yes, "was the answer to the question" Does the
state require a law on medical prophylaxis, which
would regulate the conceptual apparatus, the
perpetrators of the technology of prevention, the
subject of relations, the content of technologies, 14
(12.61%). Obviously, a law is required, not just
individual decrees, orders or programs to prevent
certain diseases.
So, having analyzed the data of a questionnaire
survey of health care providers in the rural healthcare
sector, one can confidently say that the prevention of
diseases is a matter for the entire state, and not for a
separate branch of the economy - medicine.
On the basis of the study, the following
conclusions can be drawn:
- an increase in the number of CVD and AH
among the rural population requires effective
prevention, which in turn requires a high level of
training for rural health care providers on medical
prophylaxis;
- introduction of family medicine in the
countryside is the most rational and economically
justified step for ensuring the proper level of treatment
and preventive care to the rural population;
- provision of proper level of medical and
preventive care to the population in Ukraine is possible
only with the support of the state and the relevant
legislative framework;
- the socio-economic status of the doctor of the
rural health care sector does not contribute to the
development of the prophylactic direction of medicine
that needs state support;
- training of medical specialists on issues and
problems of medical prophylaxis should be carried out
on a regular basis with state support both during
training in medical educational institutions and at the
level of postgraduate education;
- рositive resolution of the problem of CVD and
AH is possible only in the prophylactic plane.
Prospects for further research. Further research
will provide an opportunity to increase the level of
knowledge on the problems of medical prophylaxis of
health care providers in rural areas and to improve the
use of prophylactic medical technologies that will
improve the health of the rural population.
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Аннотация
Актуальность. Иммунная система, наряду с центральной нервной и гормональной, осуществляет регуляторные функции в организме. Огромное количество веществ, даже в низких дозах и концентрациях,
обладает иммунотоксическим действием. В настоящее время в строительстве и на транспорте широко применяются теплоизоляционные материалы на основе минеральных волокон. Однако, до настоящего времени вопрос безопасности для здоровья населения этих видов материалов остается недостаточно изученным. Поэтому в работе рассматриваются ключевые аспекты изменения иммунного статуса организма экспериментальных животных при длительном воздействии различных видов минеральных волокон.
Результаты. При проведении исследований установлено, что на ранних сроках экспозиции отмечена
активация неспецифических гомеостатических стрессовых механизмов по типу системной иммуно-воспалительной реакции, в более поздние сроки - снижение адаптационных резервов и противоопухолевого иммунитета. Выявлена также и активация специфического клеточного звена иммунитета, которая сохраняется на протяжении всего срока наблюдения. На более поздних сроках эксперимента отмечены нарушения
регуляторных механизмов иммунного ответа, что повышает риск возникновения новообразований и может стать триггером развития дизрегуляционной патологии у организмов, экспонированных волокнами
теплоизоляционных материалов.
Выводы. Различные по составу, структуре и размерам минеральные волокна при поступлении в организм разными путями вызывают существенные изменения иммунного статуса организма экспериментальных животных, что отражает участие иммуно-воспалительных и аллергических механизмов в патогенезе
хронических поражений, в том числе дизрегуляторного генеза. Установленные изменения могут играть
важную роль в развитии патологических эффектов у экспонированных контингентов населения.
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Abstract
Background. The immune system, along with the central nervous and hormonal, performs regulatory functions in the organism. A huge amount of substances, even in low doses and concentrations, has an immunotoxic
effect. At present, thermal insulation materials based on mineral fibers are widely used in construction and
transport. However, up to the present time the issue of safety of these types of materials for the human health
(workers and population) remains insufficiently studied. Therefore, the paper considers the key aspects of the
immune status change in the organism of experimental animals during long-term exposure to various types of
mineral fibers.
Results. It was established that at the early stages of exposure are accompanied by the activation of nonspecific homeostatic stress mechanisms by the type of systemic immune-inflammatory reaction., In later periods was
noted the adaptive reserves and antitumor immunity reduction. Activation of a specific cell link of immunity,
which persists throughout the observation period, is also revealed. At later periods of the experiment, violations
of the regulatory mechanisms of the immune response were noted, which increased the risk of neoplasm formation
and can become a trigger for the disregulatory pathology development in exposed organism by fibers of heatinsulating materials.
Conclusion: Different in composition, structure and size mineral fibers, entering into the body in different
ways, cause significant changes in the immune status of the experimental animals, which reflects the participation
of immuno-inflammatory and allergic mechanisms in the pathogenesis of chronic lesions, including dysregulatory
genesis. The established changes can play an important role in the development of pathological effects in the
exposed populations.
Ключевые слова: минеральные волокна, экспериментальные модели, иммунная система, иммуновоспалительная реакция, аллергическая реакция, противоопухолевый иммунитет, дизрегуляционная патология.
Keywords: mineral fibers, experimental models, immune system, immuno-inflammatory reaction, allergic
reaction, antitumor immunity, disregulative pathology
Актуальность. Иммунная система, наряду с
центральной нервной и гормональной, осуществляет регуляторные функции в организме [3, 18]. Как
подчеркивал Ф. Бернет [4], «величайший смысл иммунитета, по-видимому, заключен в той роли, которую он играет в процессах, направленных на поддержание структурной и функциональной целостности любого сложного организма». Это
определяется сложным многокомпонентным составом и мультимодальным характером функционирования иммунной системы, объединяющей клеточные и гуморальные звенья специфического и неспецифического реагирования на широкий круг
экзогенных и эндогенных стимулов [28, 1]. Поэтому, изучение иммунного статуса организма,
включающего комплекс показателей, характеризующих фагоцитоз, субпопуляционный состав лимфоцитов, гуморальный и клеточный иммунитет,
нашло широкое применение в практике клинических, профилактических и экспериментальных исследований [18]. Высокая чувствительность и селективность реакций иммунной системы на химическое и другие виды воздействия, в том числе в
пороговых дозах и концентрациях (как факторов
малой интенсивности), позволили сформировать в
последние десятилетия новое научное направление
– иммунотоксикологию [7]. Данная дисциплина
изучает действие факторов различной природы на
реактивность и адаптационные возможности организма, регуляцию сочетанной работы его защитных
систем и механизмов в физиологических и патологических условиях. Огромное количество веществ,
даже в низких дозах и концентрациях, обладает иммунотоксическим действием, и практически каждая интоксикация может стать причиной нарушения иммунного статуса организма [1]. Токсикокинетика и динамика наблюдаемых сдвигов

позволяют не только разносторонне характеризовать функциональную активность иммунной системы, но и прогнозировать направленность и вероятные исходы патологического процесса, эффективно управлять им с помощью методов
фармакокоррекции и профилактики вероятных
осложнений [18].
В последние десятилетия во всех сферах экономики и жизнедеятельности человека широкое
применение получили полимерные и синтетические вещества и композиции, которые успешно заменяют традиционные материалы, позволяют существенно изменить технологии производства, а
также номенклатуру сырья и готовой продукции в
строительстве, агропромышленном комплексе и на
транспорте. Наряду с важными позитивными эксплуатационными свойствами новые материалы в
ряде случаев проявляются токсическое, аллергенное и другие виды вредного воздействия на организм, что потребовало принятия комплекса превентивных мер, в том числе проведения токсикологогигиенической регламентации [25]. Среди такого
рода материалов и изделий в число приоритетных
входит большая группа волокнистых теплоизоляционных материалов (ТИМ) [22, 17]. Их основу составляют стекловата, расплавы различных горных
пород (каменная вата), и базальт (базальтовая вата).
Волокна, которые получают из расплавов, скрепляются в изделие с помощью связующего (чаще всего
это фенолформальдегидная смола), содержание которого в материале составляет 2-10 % [20]. В связи
с широким, и зачастую неконтролируемым, применением данного вида ТИМ возрастает настороженность специалистов и общественного мнения в отношении их безопасности для здоровья населения
[12, 16]. В ряде публикаций имеются разноречивые
сообщения в отношении воздействия волокнистых
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материалов на организм [5, 24, 21]. Многие авторы
указывают на вероятность развития цитотоксических, аллергенных, мутагенных эффектов, негативное воздействие на ДНК [26, 15, 10].
Длительное сочетанное влияние на организм
человека таких экзогенных факторов, как частицы
волокон и фенол-формальдегидное связующее, могут стать причиной нарушения иммунного статуса,
способствовать снижению адаптационных и защитных возможностей организма, и как следствие, вызвать развитие дизрегуляционной патологии [13,
23]. Многие аспекты этой актуальной научно-практической проблемы до сего времени остаются недостаточно изученными.
Учитывая вышеизложенное, целью настоящей
работы явилось исследование и оценка воздействия
различных видов волокнистых ТИМ (стекловаты,
каменной и базальтовой ваты) на показатели иммунологического статуса белых крыс в субхроническом эксперименте для их гигиенической регламентации.
Материалы и методы. Исследования проведены на беспородных белых крысах-самках и самцах массой 165-200 г. Животных содержали на
стандартном рационе со свободным доступом к
воде и еде согласно требованиям, изложенным в
[14]. Экспериментальные исследования проведены
в соответствии с требованиями национальных и
международных документов по биоэтике при работе с экспериментальными животными [9, 8].
При проведении эксперимента моделировали
различные способы введения, т.к. брюшина, плевра
и легкие являются основными органами-мишенями
при действии волокнистых материалов [10]. Аналогичный подход используется и при исследовании
канцерогенных свойств минеральных ват в Германии [27]. Животные были разделены на 8 групп по
8-16 особей в каждой: 1-ой группе – внутрибрюшинно (в/б) вводили мелко измельченную стекловату в дозе 250 мг/кг в суспензии физиологического
раствора (0,9 % NaCl)+ТВИН-80 4 раза - 1 раз в 10
дней (схема № 1); 2-й группе вводили каменную
вату по аналогичной схеме; 3-й – базальтовую вату
в тех же дозах по схеме № 1; 4-я группа животных,
которым вводили в/б физраствор, служила контролем № 1. Следующим группам животных - 5-й, 6-й
и 7-й те же виды материалов вводили интратрахеально (и/тр) в дозах 150 мг/кг 6 раз – 1 раз в 10 дней
(схема № 2) в смеси с порошком активированного
угля (в соотношении 3:1) для более длительной задержки волокон в трахее [19]. 8-й группе и/тр вводили только порошок активированного угля (контроль № 2). Животных 1-й - 4-й групп выводили из
эксперимента через 2 и 4 месяца после начала экспозиции, а 5-й – 8-й групп - через 3 месяца после
начала экспозиции.
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Физиологическое состояние животных контролировали по показателям динамики изменения
массы тела, а в конце эксперимента исследовали
морфометрические показатели – весовые коэффициенты органов [14]. Для оценки иммунологического статуса у подопытных животных после выведения из эксперимента исследовали общий анализ
крови, определяли число CD3+(все зрелые лимфоциты), CD4+(хелперы), CD8+(цитотокс.), ИРИ,
CD19+(В-лимфоциты), NK-киллеров, фагоцитарную активность нейтрофилов [11, 6]. Имунофенотипирование лимфоцитов проводили гистоиммуноцитохимическим методом с использованием моноклональных антител производства фирмы AdB
SEROTEC (Великобритания). Для выявления изменений клеточных реакций неспецифического и специфического звеньев иммунитета использовали соотношения отдельных популяций лейкоцитов [29].
Определение иммуноглобулинов классов А, М и G
в сыворотке крови проводили иммуноферментным
методом с использованием тест-систем фирмы
«Гранум» (Украина).
Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований проведена методами
вариационного анализа по программам Microsoft
Excel [2].
Результаты исследований. Как показали проведенные исследования, не отмечалось достоверных отличий в общем статусе животных, приросте
массы тела во всех группах по отношению к контролю (р > 0,5). При определении морфометрических параметров (весовых коэффициентов органов)
также не выявлено достоверных отличий между
группами, что свидетельствует об отсутствии выраженного токсического эффекта на организм у вводимых доз исследованных материалов.
На протяжении эксперимента имел место лейкоцитоз (в 1,16-1,75 раз по отношению к контролю,
р0,05), наиболее четко выраженный у животных 3й группы. Причем, прослеживалась позитивная динамика с увеличением данного показателя на 75,5
% на 4-м месяце эксперимента (р0,001). Содержание гемоглобина и эритроцитов у животных всех
групп на протяжении эксперимента (142±19,6 г/л и
7,91±0,62 Т/л, соответственно) практически не отличались от контроля (148,5±20,4 г/л и 8,03±0,58
Т/л, соответственно).
Для интегральной оценки клеточных реакций
неспецифической реактивности организма было
проведено вычисление индексов соотношения отдельных популяций лейкоцитов (Н – нейтрофилы,
М – моноциты, Э – эозинофилы, Лф – лимфоциты)
между собой. Полученные данные суммированы в
табл. 1.
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Таблица 1
Изменение соотношения отдельных популяций лейкоцитов в динамике эксперимента
ИнГруппы животных/сроки исследования
дек1 гр.
2 гр.
3 гр.
4 гр.
5 гр
6 гр
7 гр
8 гр
сы
со2
4
4
2
4
2
4
3
3
3
3
отно2 мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
шений
0,43
0,35
0,31
0,36
0,39
0,41
0,31
0,33
0,36
0,42
0,33
0,36
±
Н/Лф
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
0,04
0,04
0,02
0,04
0,03
0,05
0,03
0,02
0,02
0,04
0,03
0,03
/
12,3
14,0
11,9
9,2
6,6
8,4
6,6
6,5
6,1
7,2
7,3
6,3
±
±
±
±
Н/М
±
±
±
±
±
±
±
±
1,3
1,1
1,4
1,1
0,8
0,7
0,9
0,7
0,4
0,6
0,8
0,5
/
/
/
/
18,3
19,3
16,3
15,
20,3
16,7
19,5
22,5
22,5
24,1
18,1
20,8
±
±
±
±
±
±
Н/Э
±
±
±
±
±
±
1,7
1,6
2,1
1,7
2,1
1,9
2,0
1,8
0,9
1,1
2,9
1,4
/
/
/
/
1,5
2,3
2,8
1,5
2,0
2,3
2,3
3,5
3,5
4,0
3,3
3,5
±
±
±
±
±
±
±
М/Э
±
±
±
±
±
0,31
0,26
0,30
0,25
0,32
0,22
0,26
0,22
0,14
0,16
0,29
0,2
/
/
/
/
/
/
/
46,3
52,7
47,8
53,3
73,5
52,1
52,0
50,8
57,8
73,4
67,8
58,5
±
±
±
Лф/Э
±
±
±
±
±
±
±
±
±
4,9
5,9
5,8
10,8
6,4
9,4
6,9
10,2
7,4
7,8
4,2
4,2
/
/
/
36,0
21,3
23,4
34,3
28,1
18,5
18,4
16,8
20,1
22,7
21,8
17,0
±
±
±
±
±
Лф/М
±
±
±
±
±
±
±
0,5
1,4
0,7
0,9
3,2
1,2
0,8
0,7
2,4
2,9
2,6
1,9
/
/
/
/
/
Примечания: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001.
Из таблицы видно, что при в/бр введении
(группы 1-3) через 2 месяца экспозиции соотношение нейтрофилы/лимфоциты (Н/Лф) имело выраженную тенденцию к увеличению (на 12,9 – 32,2
%), что может свидетельствовать о преимущественной активации неспецифического клеточного звена
иммунитета. На более поздних сроках эксперимента (4 мес.) данная тенденция сохранилась во 2й и 3-й группах (р0,05) и была более выраженной
по сравнению с предыдущим сроком наблюдения.
Увеличение в 1,3 – 2,2 раза коэффициента Н/М
на ранних сроках экспозиции при в/ введении также
подтверждает возрастающую роль воспалительного компонента (нейтрофилов) в реакциях неспецифической защиты организма при воздействии волокон исследованных материалов. С увеличением
сроков экспозиции данный показатель достоверно
снижался в 1,2 – 1,9 раз по сравнению с предыдущим сроком наблюдения (р0,05).
Более значительное снижение коэффициентов
Н/Э, М/Э и Лф/Э на ранних сроках эксперимента в
1-3 группах на 13,3-57,1 %, по сравнению с более
поздними (4 мес.), указывает на вовлечение эозинофильных лейкоцитов в первичный неспецифический иммунный ответ, и развитие иммунологической реакции воспалительно-аллергического характера. Также на ранних сроках экспозиции (2 мес.)

отмечена активация эффекторного звена иммунного ответа (увеличение коэффициента Лф/М на
27,1 – 95,6 % (р0,01). На поздних сроках экспозиции (4 мес.) изменения в 1 и 2-й группах были менее
выражены (увеличение на 11,1-26,8 % по отношению к контрою), однако в 3-й - сохранились на высоком уровне (выше контроля на 67,3 %, р0,01).
При и/тр введении волокнистых материалов в
5-й, 6-й и 7-й группах прослеживалась аналогичная
направленность реакций иммунной системы, однако изменения были менее выраженными, за исключением более значительного снижения коэффициента Лф/Э (на 9,8 – 20,9 %, р0,01). Последнее
отражает преимущественное развитие реакций гиперчувствительности немедленного типа, в которых принимают участие эозинофилы, по отношению к реактивности замедленного типа с мобилизацией лимфоидных клеток.
Исследование других показателей, характеризующих состояние неспецифической защиты организма, позволило выявить в динамике эксперимента (через 4 мес. экспозиции) при в/б введении
волокнистых материалов увеличение абсолютного
числа NK-клеток, природных киллеров, ответственных за противоопухолевый иммунитет, в 1-й
и 2-й группах более чем в 1,6 раз по отношению к
контролю (р0,001), как это видно на рис. 1.

%, по отношению к контролю
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Рис. 1. Изменения содержания популяции иммунокомпетентных NK-клеток и фагоцитарной
активности нейтрофилов в динамике эксперимента при в/бр введении волокнистых материалов.
Примечания: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001.
При этом в 3-й группе, которой вводили волокна базальтовой ваты, данный показатель к
концу эксперимента снизился практически в 2 раза
(р0,01). Также выявлено достоверное снижение
фагоцитарной активности нейтрофилов (в 1,5-2
раза по отношению к контролю), особенно у животных 1-й группы (р0,001).
После трехмесячной экспозиции и/тр введения
минеральных волокон абсолютное количество популяции NK-клеток к концу эксперимента у живот-

ных 5-й группы (при введении стекловаты) увеличивалось в 1,32 раза (р0,05), а в 6 и 7-й (минеральная вата) снизилось практически в 1,1 (р0,05) и 2
раза (р0,001), соответственно (рис. 2), что может
указывать на снижение противоопухолевой защиты
организма. Фагоцитарная активность нейтрофилов
5-7-й группах при и/тр введении возросла в 1,5-2,5
раза по отношению к контролю (р0,01), что может
являться следствием длительной активации клеточных защитных механизмов в ответ на попадание волокон в дыхательные пути.
NK-киллеры
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Рис. 2. Изменения содержания популяции иммунокомпетентных NK-клеток и фагоцитарной
активности нейтрофилов в динамике эксперимента при и/тр введении волокнистых материалов.
Примечания: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001.
Изучение популяции основных иммунокомпетентных клеток показало, что абсолютное количество Т- лимфоцитов на начальных сроках эксперимента при в/б введении минеральных волокон во

всех подопытных группах увеличилось в 1,5-1,7 раз
(р0,05) (рис. 3).
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Рис. 3. Изменения содержания популяции иммунокомпетентных клеток в динамике эксперимента при
в/бр введении волокнистых материалов. (Примечание: */ - изменения достоверны при р0,05;
Примечания: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001.
При этом абсолютное количество Т-хелперов и
Т-супрессоров также пропорционально возрастало
по отношению к контрольным значениям. Активация Т-хелперов вызвала ответное увеличение в 1,72,0 раза количества В-лимфоцитов (р0,01). В более поздние сроки эксперимента активность клеточных реакций специфического звена иммунитета
сохранялась в 1-й и 2-й группах, хотя и была менее
выраженной, а в 3-й - практически не отличалась от
показателей контроля, за исключением сохранившейся повышенной популяции В-лимфоцитов
(р0,05).

При и/тр введении взвеси минеральных волокон абсолютное количество Т- и В-лимфоцитов
снижалось в 1,1-1,26 раз (р0,05) (рис. 4). Наиболее
выраженными были изменения в субпопуляции Тлимфоцитов/супрессоров – снижение на 16,541,9%. Такой дисбаланс в соотношении субпопуляций лимфоцитов можно расценивать как признак
нарушения регуляторных механизмов иммунного
ответа при длительном попадании волокнистых частиц в дыхательные пути.
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Рис. 4. Изменения содержания популяции иммунокомпетентных клеток в динамике эксперимента при
и/тр введении волокнистых материалов. Примечания: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001.
Важным показателем, характеризующим дисбаланс в иммунном ответе при негативном воздействии различных факторов, является иммунорегу-

ляторный индекс (ИРИ) – соотношение относительного количества Т-хелперов к Т-супрессорам. Как
показали полученные результаты, представленные

1 гр.

2 гр.

3 гр.

5 гр 6 гр 7 гр
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на рис. 5, на начальных сроках эксперимента достоверный рост ИРИ выявлен во 2-й и 3-й группах
(выше показателей контроля в 1,5-2,0 раза, р0,01).
В более поздние сроки наблюдения данный показатель стабилизировался и практически не отличался
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от контроля. При интратрахеальном введении волокон достоверные изменения ИРИ выявлены у животных 6-й группы – повышение более чем в 1,5 раз
по отношению к контролю (р0,01).
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Рис. 5. Изменение ИРИ у экспериментальных животных в динамике эксперимента. Примечания: */ р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001.
Изучение гуморального звена иммунного ответа показало (табл.2), что в сыворотке крови животных 1-й - 3-й групп при в/б введении частиц волокнистых материалов уже через 2 мес. экспозиции
выявлена тенденция к снижению концентрации Ig

А на 5,1 – 21,2 % (р0,05). Через 4 мес. экспозиции
уровень Ig А оставался ниже чем в контроле
(р0,05) во всех группах (более чем на 20,0 %,
р0,05).

Таблица 2
Изменение содержания различных классов иммуноглобулинов в сыворотке крови экспериментальных животных в динамике эксперимента
Группы животных / сроки исследования / содержание Ig, г/л
Класс
6
Ig
1 гр.
2 гр.
3 гр.
4 гр.
5 гр
7 гр
8 гр
гр
2
4
2
4
2
4
2
4
3
3 мес. 3 мес. 3 мес.
мес. мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
мес.
0,87
0,90
0,92
1,43
1,40
0,96
1,12
0,93
1,18
1,15
1,22
1,16
±
±
±
±
±
IgA
±
±
±
±
±
±
±
0,07
0,06
0,06
0,10
0,09
0,08
0,10
0,07
0,10
0,08
0,11
0,08
/*
/*
/*
/*
/*
0,87
0,81 0,85
0,89
0,75
0,81
0,77
0,79
0,83
0,82
0,77
0,81
±
IgM
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
0,07
0,06 0,05
0,07
0,05
0,06
0,04
0,05
0,06
0,05
0,04
0,05

IgG

2,45
±
0,25

2,37
±
0,22

2,44
±
0,23

2,25
±
0,22

2,48
±
0,25

2,39
±
0,024

2,52
±
0,23

2,48
±
0,23

2,35
±
0,24

2,38
±
0,25

2,17
±
0,22

2,39
±
0,21

Примечания: */ - р0,05; **/ - р0,01***/ - р0,001.
При и/тр введении волокнистых материалов
выявлено достоверное повышение концентрации Ig
А у животных 5-6-й групп на 13,3 и 20,0 % (р0,05).
Как известно, Ig А является секреторным иммуноглобулином и стимуляция его синтеза в организме обусловлена раздражением слизистой оболочки в ответ на действие волокнистых частиц. Повышение концентрации Ig А при попадании

волокнистых частиц в организм может свидетельствовать о развитии хронических воспалительных
процессов. Полученные результаты коррелируют с
исследованиями зарубежных ученых, выявивших
повышение Ig А в сыворотке крови у больных силикозом [23]. При исследовании содержания Ig М и
Ig G достоверных отличий от контроля у экспериментальных животных не обнаружено.
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Таким образом, поступающие в организм разными путями волокна различных по составу и размерам волокнистых материалов, вызывают существенные изменения иммунного статуса организма
экспериментальных животных, что отражает участие иммуно-воспалительных и аллергических механизмов в патогенезе хронических поражений, в
том числе дизрегуляторного генеза. Полученные
результаты существенно дополняют представления
об опасности широко применяемых в промышленности, строительстве и на транспорте теплоизоляционных материалов.
ВЫВОДЫ.
1. Результаты исследований показали, что длительная экспозиция организма лабораторных животных волокнистыми материалами вызывает разнонаправленные изменения показателей всех звеньев
иммунной
системы
организма
(неспецифической и специфической составляющих).
2. Наблюдаемый умеренный лейкоцитоз и разнонаправленное изменение соотношений Н/М,
Н/Лф, Н/Э, Лф/Э, М/Э уже на ранних сроках экспозиции (до 2 мес) свидетельствует об активации неспецифических гомеостатических стрессовых механизмов по типу системной иммуно-воспалительной реакции в ответ на механическую травму.
3. При в/б введении волокон наблюдается снижение фагоцитарной активности нейтрофилов
практически во всех группах животных, что свидетельствует о снижении адаптационных резервов.
При и/тр введении волокон фагоцитарная активность нейтрофилов повышается в 1,5-2 раза, что,
вероятно, связано с морфофункциональными особенностями эпителия дыхательных путей, способствующими выведению частичек из организма.
4. Содержание естественных NK-киллеров, играющих важную роль в противоопухолевой защите
организма, снижается при и/тр введении волокон
минеральных ват (каменной и базальтовой), тогда
как введение стекловолокон вызывает их активацию независимо от пути введения.
5. При экспозиции волокнами у животных
также наблюдается активация и специфического
клеточного звена иммунитета, которая сохраняется
на протяжении всего срока наблюдения. При этом
на более поздних сроках исследования отмечаются
признаки дисбаланса в соотношении отдельных
субпопуляций лимфоцитов и повышении значений
ИРИ.
6. Полученные данные свидетельствуют о снижении защитных резервов и нарушении регуляторных механизмов иммунного ответа при длительной
экспозиции минеральными волокнами, что повышает риск возникновения новообразований и может стать триггером развития дизрегуляционной
патологии у организмов, экспонированных волокнами теплоизоляционных материалов.
Список литературы
1. Alternative methods and test systems / [І.М.
Trachtenberg, V.M. Kovalenko, N.V. Koksharev, P.G.

The scientific heritage No 19 (2018)
Zhmjenko et al.]: Ed. by akad. І.М. Trachtenberg. - K.:
Avicenna, 2008. - 272 p. [Rus.]
2. Antonomov M.Y. Mathematical processing and
analysis of medical and biological data / M.Y. Antonomov - Kyiv, 2006 - 558 p. [Rus.]
3. Biochemistry. Textbook for high schools / Ed.
by Prof. E.S. Severin, - 2-nd ed. – M.: "GEOTARMedia", 2004. - 844 p. [Rus.]
4. Burnet F. Integrity of the body and immunity /
F. Burnett. – M.: "The World", 1964. - 184 p. [Rus.]
5. Case B. Applying definitions of "asbestos" to
environmental and "low-dose" exposure levels and
health effects, particularly malignant mesothelioma / B.
Case, J. Abraham, G. Meeker, F. Pooley, K. Pinkerton
// Journal of Toxicology and Environmental Health.
Part B. – 2011. – Vol. 14. – No. 1-4. - P. 3-39.
6. Gluzman D.F. Diagnostic immunocytochemistry of tumors: monograph / D.F. Gluzman, L.M.
Sklyarenko, V.A. Nadgornaya, I.A. Kryachok / Ed. by
D.F. Gluzman. - Kiev: MORION, 2003. - 156 p. [Rus.]
7. Dmitruha N.M. Immunotoxic action of
xenobiotics. / N.M. Dmitruha / Preventive toxicology
and medical ecology. Selected lectures for scientists,
doctors and students Ed. by acad. I.M. Trachtenberg K .: "Avicenna", 2016. - p.155-169.[Rus]
8. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Council of Europe, Strasbourg, 1986.
– 53 p.
9. General ethical principles of experiments on
animals (document elaborated by the working group of
the Congress under the direction of the Corresponding
Member of Academy of Medical Sciences and
Academy of Medical Sciences of Ukraine O. G.
Reznikov) // Endocrinology. - 2003.- Vol. 8. - No. 1. P. 142-145. [Rus]
10. Greim H. Perspectives on refractory ceramic
fiber (RCF) carcinogenicity: comparisons with other fibers. / H. Greim, M. Utell, L. Maxim, R. Niebo // Inhalalion Toxicology. – 2014. – Vol. 26. – Iss. 13. – P.
789-810.
11. Handbook of laboratory methods of research /
Ed. L.A. Danilova. - St. Petersburg: Peter, 2003. - 736
p. [Rus.]
12. Hesterberg T.W. Synthetic vitreous fibers:
a review of toxicology research and its impact on hazard classification / T.W. Hesterberg , G.A. Hart // Critical Reviews in Toxicology. - 2001. – Vol. 31. – No. 1.
– p. 1-53.
13. Kryzhanovsky G.N. Dysregulation pathology
/ G.N. Kryzhanovsky – M.: Medicine, 2002. - 96 p.
[Rus]
14. Laboratory animals in medical and biological
experiments / V.P. Pishak, V.G. Vysotka, V.M.
Magalas et al.- Chernivtsi, 2006. - 350 p. [Ukr]
15. Lee S. Environmental factors producing autoimmune dysregulation--chronic activation of T cells
caused by silica exposure. / S. Lee, H. Hayashi, M.
Maeda, Y. Chen et al. // Immunobiology. – 2012. – Vol.
217. – No. 7. – P. 743-748.
16. Lippmann M. Toxicological and epidemiological studies on effects of airborne fibers: coherence and
public [corrected] health implications. /M. Lippmann //

The scientific heritage No 19 (2018)
Critical Reviews in Toxicology. – 2014. - Vol. 44. –
No. 8. – P. 643-95.
17. Lisenko V.A. Architectural and structural
energy-efficient shells of buildings and structures // VA
A. Lisenko V.G. Sukhanov, Yu.O. Zakorchymny,
S.Ye. Verovkin - Odessa: "Optimum" view, 2015. - 254
p. [Rus]
18. Martynov A.I. Evaluation of the human immunological status under the influence of chemical and biological factors. Allowance / A.I. Martynov, B.V.
Pinegin, A.A. Yarilin / Under the general ed. by acad.
R.N. Haitov. – M.: "GEOTAR-Media", 2011. - 304 p.
[Rus]
19. Methodical recommendations for the study of
the carcinogenic properties of chemicals and biological
products in chronic animal experiments. No. 2453-81
of October 9, 1981. Mode of access to the file:
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768009.htm#i158090.
20. National standard of Ukraine "Wool mineral.
Specifications". DSTU B V.2.7-318: 2016. Official
publication. – Kyiv: State Enterprise "UkrNDNTS",
2017. - Mode of access to the file:
http://online.budstandart.com/ru/catalog/docpage.html?id_doc=65039.
21. Dysregulation of autoimmunity caused by silica exposure and alteration of Fas-mediated apoptosis
in T lymphocytes derived from silicosis patients / Т.
Otsuki, Н. Hayashi, Y. Nishimura, F. Hyodo et al. //
International Journal of Immunopathology and Pharmacology. – 2011. – Vol. 24. - Suppl. 1. – P. 11-16.
22. Panasyuk M.V. Roofing materials. Practical
guidance. Characteristics and technology of installation
of new and new waterproofing, heat-insulating, vaporinsulating materials / M.V. Panasyuk .- Rostov on Don:
Phoenix, 2005. - 448 p. [Rus]

27
23. Riccò M. Silicosis and renal disease: insights
from a case of IgA nephropathy / M. Riccò, E. Thai, S.
Cella // Industrial Health. – 2016. - Vol. 54. – No. 1. –
P. 74-78.
24. Roggli V. The So-called Short-Fiber Controversy: Literature Review and Critical Analysis / V.
Roggli // Archives of Pathology & Laboratory Medicine. – 2015. - Vol. 139. – No. 8.. - P.1052-1057.
25. Sheftel V.O. Toxicology of polymer materials
/ V.O. Sheftel, N.E. Dyshynevich, R.E. Owl. - К .: «
Health», 1988. - 216 р. [Rus]
26. Environmental factors and human health:
ﬁbrous and particulate substance-induced immunological disorders and construction of a health-promoting
living environment / T. Otsuki, H. Matsuzaki, S. Lee et
al. // Environ. Health Prev. Med. - 2016. – Vol. 21. - P.
71–81.
27. Technische Regeln für Gefahrstoffe Verzeichnis Krebserzeugender, Keimzellmutagener oder Reproduktionstoxischer Stoffe. - Standard TRGS 905. Mode
of
access
to
the
file
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-undTechnische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS905.pdf?__blob=publicationFile
28. Trakhtenberg I.M. Methods for studying the
chronic effects of chemical and biological pollutants /
I.M. Trakhtenberg, L.A. Timofeevskaya, I.Ya. Kwiatkowska / Ed. by acad. I.M. Trachtenberg. – Riga:
Zinante, 1987. - 172 p.[Rus]
29. Violation of the immune status of the human
body due to the effects of chemical factors and methods
for their determination: Guidelines. / І.М.
Trachtenberg, NM Dmitrukha, O.S. Molozhava, Yu.M.
Mironyuk. - Kyiv, 2007. - 48 p. [Ukr.]

ВПЛИВ ДЕМОДЕКОЗУ НА СТАН ГОРМОНАЛЬНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ
Чорненька Ж.А.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»,
к.мед.н., доцент кафедри соціальної медицини і ОЗО
Доманчук Т.І.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»,
начальник науково-лікувального відділу з сектором інноваційного розвитку
Урсу К.М.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»
студентка 5 курсу 19 групи
THE INFLUENCE OF DEMODІCOSIS ON THE SITUATION OF THE HORMONAL LANK OF THE
ADAPTATION SYSTEM
Chornenka Zh.A.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Candidate of
Medical Sciences, docent of the department of social medicine and public healthcare
Domanchuk T.I.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”,
chief of scientific and medical department with the sector of innovation development
Ursu K.M.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”,
5-th year student

28

The scientific heritage No 19 (2018)
Анотація
Демодекоз є асоціативним захворюванням, у виникненні якого важливу роль відіграє порушення пристосувально-захисних властивостей організму. Адаптація до різних ушкоджених чинників здійснюється
на всіх рівнях організму, але, головним чином, механізм її проявляється за рахунок змін у гіпоталамогіпофізарно-наднирниковій системі.
Abstract
Demodісosis is an associative disease, in which the violation of the adaptive-protective properties of the body
plays an important role. Adaptation to various damaged factors is carried out at all levels of the body, but, mainly,
its mechanism is manifested through changes in the hypothalamic-pituitary-adrenal system.
Ключові слова: демодекоз, адаптація, пристосувально-захисні властивості, системи регуляції, стресфактори.
Keywords: demodісosis, adaptation, adaptive-protective properties, regulation systems, stress factors.
Сьогодення характеризують такі фактори, як
порушення екологічного балансу та соціально-економічна нестабільність, які призводять до порушення імунного фону населення й зниженню захисних сил організму. В результаті цього збільшилась
ураженість
населення
паразитарними
захворюваннями, в тому числі й демодекозом, та
підвищилась ступінь його клінічних проявів.
Перенапруження систем регуляції може призвести до виснаження захисних сил організму, зниження його функціональних можливостей. Тривалий вплив будь-якої паразитарної інвазії, як стресфактор, може призвести до активізації нервової і
гормональної регуляції при збереженні адаптивних
можливостей організму і може стати патогенетичною основою різних функціональних порушень і
поразок при зниженні адаптивних можливостей [1].
Шкіра приймає активну участь у метаболізмі
стероїдних гормонів, а більшість функцій шкіри
(синтез міжклітинних ліпідів, ріст волосся, мітотична активність епідерми) знаходяться під впливом андрогенів. Під впливом ферменту 5-а-редуктази з тестостерону виникає його більш активний
метаболіт − дегідротестостерон. Підвищення андрогенної та ферментативної активності в пубертаті призводить до того, що все більше раніше неактивні сальні залози починають продукувати
шкірний жир. Секреція жиру залежить від багатьох
факторів: температури навколишнього середовища, віку пацієнта, фази менструального циклу,
біологічного ритму [2].
До числа ланок патогенезу демодекозу відносять підвищення продукції та зміну складу шкірного жиру, що пояснюється особливостями метаболізму і функції сальних залоз, контрольованих
андрогенами [3]. Такі зміни в період статевого дозрівання обумовлені підвищенням чутливості андрогенових рецепторів сальних залоз до чоловічих
статевих гормонів часто при нормальному
фізіологічному складі і рівні андрогенів крові [4].
Проте у частини хворих на демодекоз виникає і
персистує на тлі патологічних станів, обумовлених
центральною гіперандрогенемією. Численні дослідники підкреслюють, що стійкий перебіг демодекозу може підтримувати фонові захворювання,
персистенція демодекозу після закінчення пубертатного періоду можлива під дією додаткових тригерних факторів [5], які важливо виявляти при обстеженні. У той же час у літературних джерелах алгоритми обстеження підлітків з демодекозом

висвітлюються недостатньо.
Більшість авторів вказують на те, що поширеність демодекозу у осіб молодого віку складає
близько 90% у хлопчиків і близько 80% у дівчаток
у віці до 21 року [4]. Пік частоти цього захворювання у дівчаток спостерігається в 14-16 років, а
у хлопчиків в 16-17 років [2]. Розвиток демодекозу
призводить до значної психологічної травми, що
порушує соціальну адаптацію підлітків. За результатами численних спеціальних психологічних досліджень багато авторів відзначають, що у 38%
підлітків у віці 13-16 років виявляються психологічні розлади, пов'язані з демодекозом [4].
Часто прогнозування подальшого перебігу та
результатів демодекозу, що виникають у підлітків,
пов'язують з приєднанням патогенної мікрофлори,
що є важливою темою в дискусіях, і стосуються
клінічних аспектів демодекозу та акне [6].
Робилися спроби прогнозувати перебіг і результати демодекозу та акне на основі вмісту в
крові дегідроепіандростерона сульфату, вільного
тестостерону та інших статевих стероїдів [6]. Проте
відзначені відхилення у дівчаток переважно були
тимчасовими і не корелювали зі ступенем важкості
ті персистенції демодекозу і акне, а також схильністю до утворення рубців.
Зв'язок демодекозу зі статевими стероїдними
гормонами підтверджує дебют демодекозу в підлітковому
віці
(коли
починають
активно
функціонувати статеві залози), наполегливий передменструальний прояв демодекозу, поява демодекозу, акне і гіперсебореї у пацієнтів з гіперандрогенією або у хворих, які тривало отримували андрогени та анаболічні гормони за медичними ознаками
[4].
Згідно з літературними даними, в патогенезі
розвитку демодекозу у жінок відзначаються зміни
функціональної активності системи аденогіпофізгонади. Деякі автори припускають, що виявлена у
жінок з демодекозом гонадотропна дисфункція
гіпофіза, ймовірно, має первинне походження [7]. У
відповідь на патологічну гонадотропну стимуляцію
порушується синтез статевих стероїдів, можуть
формуватися функціональні та органічні зміни в
органах репродуктивної системи у жінок: синдром
полікістозних яєчників 29-50 %, порушення менструального циклу 48-90 %, гіперандрогенна дисфункція яєчників 17 %, запальні захворювання
20%, стійка ановуляція 19 %, чергування ановуляції
з овуляторними циклами 21%, поєднання трьох і
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більше факторів 36% [7]. W. J. Cunliffe, D. B.
Holland, S. M. Clark, G. I. Stables (2000), досліджуючи статеві гормони у молодих жінок з демодекозом та акне, висунули гіпотезу про те, що зниження
естрадіолу та/або прогестерону може ініціювати
транзиторний гіперандрогенізм [4].
Питання про кореляцію між рівнем андрогенів
в крові та вагою демодекозу є дискутованим. Проте
W. J. Cunliffe (2000), проводивши дослідження протягом 5 років, встановили, що ранній розвиток важкої форми демодекозу з комедональними акне (до
початку менархе) може в подальшому призвести до
тяжких форм хвороби, а також виявили, що у дівчаток з важкими комедональними акне значно вищий
рівень дегідроепіандростендиона сульфату, тестостерону та вільного тестостерону в порівнянні з
легким і середнім ступенем тяжкості комедональних акне [3].
Незважаючи на очевидний вплив андрогенів
на секрецію сальних залоз, при їх вимірюванні в
плазмі крові та в сечі у деяких хворих на демодекоз
і здорових людей суттєвої різниці виявити не
вдається [6]. У пацієнтів з акне без підвищення
рівня чоловічих статевих гормонів, мабуть, має
місце підвищення чутливості сальних залоз до андрогенів.
Т. В. Маяцька знайшла підвищений вміст активних андрогенів в шкірних змивах у пацієнтів з
демодекозом і акне. Зміни, пов'язані з високою чутливістю рецепторів сальних залоз до андрогенів в
біоптатах шкіри, відмічені С. А. Монаховим у
співавт. (2003-2009) [5]. На підставі вивчення біоптатів, взятих з вогнищ ураження на спині, а також з
ділянок здорової шкіри у людей чоловічої статі
були виявлені специфічні білки-рецептори в цитозольній фракції біоптатів шкіри і зв'язування
дегідротестостерона з ними. Автори встановили,
що дослідження концентрації загального тестостерону, а також тестостерону, пов'язаного з альбуміном або глобуліном, який зв'язує статеві стероїди, є недостатньо інформативними тестами при
виявленні гіперандрогенії у хворих чоловічої статі
з демодекозом.
Оскільки багато авторів вважають, що демодекоз, акне та розацеа відображають периферичну або
центральну гіперандрогенію, вони мають статеві
відмінності, які обумовлюють особливості перебігу
та наслідки захворювання у пацієнтів чоловічої та
жіночої статі [6].
Частота і строки перебігу демодекозу у чоловіків і жінок мають відмінності, особливо в дорослому віці. Вважається, що в дорослому віці ендокринні акне і демодекоз у жінок зустрічаються
частіше, ніж у чоловіків. Проте у чоловіків юнацький демодекоз на третьому десятилітті нерідко проявляється більш важкими формами [5].
Ендокринні акне і демодекоз у чоловіків
зустрічаються при хромосомній полісомії Y, синдромі Клайнфельтера, синдромі і хворобі ІценкоКушинга, семіномі (андрогенпродукуюча пухлина
яєчок), ятрогенному надлишку андрогенів,
бодібілдінгових акне.
У жінок демодекоз і акне можуть входити в

29
симптомокомплекс гіперандрогенної дермопатії
поряд з гірсутизмом, гіперандрогенної алопеції та
іншими симптомами. Гіперандрогенні акне і демодекоз у пацієнток жіночої статі виділяють при
полікістозі яєчників, вродженій дисфункції кори
наднирників, маскулінізуючих пухлинах яєчників і
надниркових залоз, гіперінсулінемії та інсулінорезистентності, хвороби Іценко-Кушинга, гіпоталамічному синдромі пубертатного періоду і т. д.
Гіперандрогенні акне і демодекоз у жінок почали
привертати особливу увагу дерматологів, коли
з'явилися комбіновані оральні контрацептиви [2].
Склалося враження, що демодекоз завжди виникає
на тлі центральної гіперандрогенії, але в подальшому виявилось, що не завжди спостерігаються
зміни гормонального профілю у цих пацієнтів.
Таким чином, аналіз літературних даних про
стан гормонального профілю при демодекозі свідчить про перебудову в гормональній ланці регуляції, що, безумовно, відбивається на адаптаційних
реакціях організму, а отже, і на хазяїно-паразитарних відносинах.
В даний час не має можливості висловитися
щодо причин зв'язків виявлених змін під впливом
тільки кліщів-желізниць або під впливом всього
комплексу атогенетичних факторів, які спостерігаються при демодекозі. Разом з тим, незважаючи на
те, що дослідження безпосередньо ендокринної системи при демодекозі нечисленні, а отримані результати суперечливі, наявні до теперішнього часу
дані дозволяють зробити висновок, що демодекоз
впливає на гормональну ланку регуляції інвазованого організму.
Таким чином, до теперішнього часу вибір
адекватної терапії пубертатних і постювенільних
проявів демодекозу базується, здебільшого, на розумінні фізіології статевого дозрівання, умінні виявити анамнестичні та зовнішні ознаки фонових захворювань і тригерних факторів розвитку, оцінити
необхідність участі суміжного спеціаліста в призначенні системного лікування при виявленні андрогенпродукуючих захворювань і порушень стероїдного метаболізму. В останні роки інтерес до
проблеми демодекозу різко виріс і виникла необхідність у більш глибокому вивченні цієї патології,
тобто розробки нових методів діагностики, лікуванні та профілактики демодекозу. Це, в свою
чергу, обумовлює актуальність досліджень щодо
вивчення стану компенсаторно-пристосувальних
реакцій при демодекозі.
Отже, аналіз літератури показує, що до теперішнього часу висвітлено багато аспектів
етіології, патогенезу і клініки демодекозу. Не
викликає сумніву, що при цьому захворюванні втягується в патологічний процес ендокринна система,
якій належить важлива роль в процесах адаптації
організму.
Однак, незважаючи на велику кількість робіт,
присвячених демодекозу, багато аспектів цієї проблеми залишаються недостатньо з'ясованими. Більшість проведених раніше робіт лише побічно дозволяють судити про зміни ендокринної системи.
Дослідження вмісту гормонів в крові за допомогою
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сучасних методів, розпочаті в 80-х роках минулого
століття, нечисленні, стосуються, в основному,
окремих гормонів і неоднорідні.
Відомості про вміст у крові гормонів
гіпофізарно-гонадної системи, які впливають на
адаптивні процеси і обумовлюють статеву адаптацію печінки, а також організму в цілому, ми не
знайшли в доступній літературі. Відсутні відомості
про комплексні дослідження змісту та взаємовідносин гіпофізарних гормонів і гормонів периферичних ендокринних залоз, їх залежності від стану
печінки, а також взаємозв'язків з імунною системою.
Біологічний сенс і основний зміст процесів
життєдіяльності цілісного організму єдині і в кінцевому рахунку зводяться до процесів адаптації в широкому сенсі слова.
Якщо виходити з того, що всяка адаптація є інтеграція та оптимізація функцій, то поліпшення
пристосувально-компенсаторних можливостей організму є одним з підходів до вирішення питання
підвищення ефективності лікування демодекозу.
У зв'язку з цим виникає необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямку, що
дозволить обґрунтувати шляхи і методи корекції та
активізації адаптаційних здібностей організму при
демодекозі, а також сформувати ефективні підходи
до лікування.
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В статті проаналізовані менеджерські підходи щодо прийняття управлінських рішень з використанням сучасних методик управління.
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Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і виконання багатьох рішень. Існування будь – якого державного органу
щільно пов’язане з розробкою, прийняттям і реалізацією управлінських рішень. Від ефективності
управлінських рішень залежить поточна та перспективна діяльність усіх державних закладів. Виникнення нових економічних відносин в охороні здоров'я вплинуло на ряд змін, характерних для ринкових відносин. Медичні послуги стали товаром,
змінилася структура бюджетів медичних закладів,
з’явився канал поступлення коштів, отриманих в
результаті надання платних послуг. Заклади охорони здоров’я потребують використання новітніх
ефективних методів управління, які повинні бути
прямо пропорційні рівню підготовки спеціалістів у
цій сфері. Сучасний керівник у своїй повсякденній
діяльності використовує різні принципи і методи
управління, дотримуючись певного стилю управління. Якісне управління закладами охорони здоров'я неможливе без професійної підготовки компетентних керівників, особливо це стосується прийняття управлінських рішень. Унікальність та
різноманітність кожного управлінського рішення
залежить від конкретної ситуації. Управлінське рішення – це результат конкретної управлінської діяльності менеджера, творчий процес у роботі керівника любого рівня.
Мета дослідження. Проаналізувати менеджерські підходи щодо прийняття управлінських
рішень з використанням сучасних методик управління.
В зв’язку з цим, знання методик прийняття
управлінських рішень стає запорукою успішного
управління. Розробка і прийняття управлінського
рішення проходить в певній послідовності, є творчим та відповідальним процесом, спрямованим на
розробку алгоритму дій, які направлені на досягнення поставленої мети. Процес прийняття управлінського рішення залежить від самого керівника,
його досвіду, пізнавально - комунікативних якостей, підготовки, витримки, упевненості у своїх діях.
Управлінське рішення повинно відповідати наступним вимогам:
 цільова спрямованість (повна відповідність
цілям та завданням);
 обґрунтованість (необхідність прийняття
саме цього рішення);
 адресність;
 погодженість із попередніми рішеннями;
 відповідність правовим актам та нормативним документам;
 ефективність (досягнення максимальних
результатів з мінімальними затратами);
 своєчасність і конкретність.
Існує багато методів прийняття управлінських
рішень, таких як: метод моделювання, науковий метод (включає спостереження, аналіз, гіпотези та
інше). З функціональної точки зору управлінське
рішення – це пошук раціональних варіантів діяльності, який ґрунтується на виборі найкращого варіанту із відомих. Управлінський досвід керівника
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характеризується його вмінням вибирати із прийнятих рішень оптимальне.
Враховуючи вплив індивідуальних якостей керівника на прийняття управлінських рішень, доречно виділити 5 стилів прийняття рішень:
 інертний стиль (невпевнений і досить обережний процес пошуку управлінського рішення,
важке сприйняття нових ідей;
 обережний стиль (важкі зусилля по збору
інформації, критичне відношення до усіх альтернатив);
 врівноважений стиль (з одного боку - висока активність щодо генерації та якості альтернатив, з іншого – свідома критика альтернатив, їх аналіз та корекція). Це найбільш вдалий варіант прийняття рішення;
 ризикований стиль (високий рівень пропозицій, їх обмірковування та виваження всіх «за» і
«проти»). Рішення можуть бути як ефективними
так і привести до великих втрат;
 імпульсивний стиль (стадія генерації альтернатив переважає стадії аналізу і контролю). Рішення при цьому ризиковані і часто приводять до
негативних наслідків.
Взагалі процес прийняття управлінських рішень досить складний із великими індивідуальними підходами до їх прийняття. Ефективне управлінське рішення вкрай необхідне для виконання
управлінських функцій. Процес прийняття управлінського рішення – ведучий пункт всього управління. Прийняття управлінського рішення – є невід’ємною частиною роботи усіх керівників – менеджерів, яким часто потрібно знаходити оптимальне
рішення у складних ситуаціях. Від якості управлінського рішення залежить результат діяльності будь
– якого закладу. Тому дуже важливо для керівних
осіб усіх рангів володіти знаннями і навиками
прийняття рішень.
Управлінські рішення може бути письмовим,
на електронних носіях, вербальним шляхом та
прийматися у формі законів, постанов, наказів, розпоряджень, рекомендацій та інше.
Необхідно зауважити, що існує ряд чинників,
які можуть впливати на ефективність управлінських рішень.
До таких чинників відносяться:
 особисті характеристики менеджера;
 економічні чинники;
 способи доведення рішень до виконавців.
Ефективність управлінського рішення значно
втрачається, коли приймаються рішення, як не входять у компетентність керівника даного рівня. Це
стосується і простих рішень, коли до їх вирішення
залучається декілька керівників. Від ефективності
прийнятих управлінських рішень залежить результат діяльності всієї медичної організації. Якісним
показником діяльності менеджера є його спроможність приймати обґрунтовані та виважені управлінські рішення.
Менеджерський підхід щодо прийняття управлінських рішень з використанням сучасних методик повинен включати в себе наступні аспекти :
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 підвищення якості надання медичної допомоги;
 удосконалення організаційного управління;
 автоматизація процесів управління;
 підвищення економічної ефективності.
Найдосконаліші технологічні рішення ніколи
не можуть замінити специфічні підходи щодо прийняття управлінських рішень в охороні здоров'я. Відбір та регулювання інформації, оцінка компетенції
керівників різного рівня лишається актуальним.
Управління медичними закладами повинно включати в себе комплекс інформаційно – технологічних операцій прийняття управлінських рішень. Такий підхід управління медичними закладами здійснюється на підставі знань та досвіду керуючих із
врахуванням інформації щодо об’єкту дослідження
для аналізу і прийняття рішень. Наявність ефективного управління – застава успішності організації.
Але не завжди економічна стабільність в організації
складається сприятливо, особливо із-за зовнішніх
чинників. Наприклад, розпад організації може бути
наслідком економічного впливу. Керівнику для
прийняття рішення необхідно встановити мету, вивчити проблему на основі інформації, вибрати і обґрунтувати критерії ефективності та можливі наслідки застосованих рішень, обговорити зі спеціалістами різноманітні варіанти його вирішення.
При прийнятті управлінського рішення кожен
керівник прагне отримати найкращий прогноз. Чим
точніше співпадають прогностичні оцінки та реально отримані результати, тим достовірніший прогноз та висока вірогідність досягти бажаного результату. Прогнозування здійснюється безперервно
і пов’язане з надходженням великого обсягу інформації, дає обґрунтовану оцінку розвитку керованого об’єкту у перспективі.
Доцільно виділити основні проблеми прогнозування управлінських рішень;
1. Оцінка достовірності прогнозу після реалізації управлінського рішення.
2. Нехтування критеріямиоцінкиякості прогнозу.
3. Недостатній досвід та кваліфікація керівників у прийнятті управлінських рішень.
4.
Недосконалістьметодівпрогнозування,яківикористовуються в прийняттіуправлінськихрішень.
5. Не достатність інформації та часу. Відчуваючи дефіцит часу більшість керівників не мають
можливості проаналізувати усі можливі альтернативи,
6. Особиста характеристика керівника - один з
найбільшважливих чинників.
7. Внутрішнічинники організації. Наприклад:
відхилення у запланованому часіта обсягах робіт.
8. Проблемизумовленізовнішнімичинниками
(економічними, соціальними, тощо).
Характеристика процесів надання медичної
допомогипідлягає аналітичному моделюванню
прийняття та впровадження якісних управлінських
рішень, що в свою чергу сприяє формуванню реко-
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мендацій для підтримки прийнятих рішень в процесі моніторингу поточного стану лікувально –
профілактичних закладів, стратегічного планування та управління персоналом, ресурсами, а також оперативного управління процесами надання
медичної допомоги.
Таким чином, основними категоріями, що
сприяють підвищенню ефективності діяльності медичних закладів є:
1. Показники якості надання медичної допомоги (задоволеність пацієнтів медичним обслуговуванням (зменшення скарг пацієнтів (%), зменшення кількості лікарських помилок (%), кількість
випадків необґрунтованих госпіталізацій тощо);
2. Економічні показники ефективності діяльності медичних закладів (прибутки лікувально –
профілактичного закладу, середня заробітна плата
лікарів та середнього медичного персоналу).
3. Показники оперативної роботи (своєчасність надання медичної допомоги, тривалість амбулаторно – поліклінічної допомоги, тривалість стаціонарного лікування, показники ефективності роботи ліжкового фонду).
Для підвищення ефективності лікувально –
профілактичного закладу необхідно вибрати оптимальний варіант його розвитку відповідно до запропонованих критеріїв.
Керівнику
необхідно
прийняти оптимальне управлінське рішення для вибору найкращого варіанту. Вирішення проблем
ефективності та якості медичного обслуговування
потребує наукових досліджень в галузі розробки
моделей та методів управління медичними закладами. Системний підхід до медичного обслуговування зосереджує увагу на необхідності удосконалення процесів управління закладами охорони здоров’я, визначенні основних цілей та критеріїв
управління, оптимізації параметрів управління медичними закладами на основі прийняття ефективних управлінських рішень.Підвищення ефективності процесів управління неможливо без наукового
підходу до управління на основі моделювання
прийняття оптимальних управлінських рішень, які
відповідають ситуації. Такий підхід дозволить використовувати обмежені фінансові можливості та
матеріально – технічні ресурси для оптимального
забезпечення якісної медичної допомоги.
Виходячи з вище викладеного, необхідно звернути увагу на високу соціальну значимість ролі лікаря та прийнятих ним управлінських рішень. Суміщення соціальної ролі лікаря та його менеджерської діяльності є невід’ємним атрибутом
успішного управління, медичним процесом.
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Аннотация
Рассматриваются основные направления обеспечения энергоэффективности фасадных систем. Отмечается, что в последнее время, кроме традиционных методов обеспечения энергоэффективности за счет
использования экологичных утеплителей, проектируются и внедряются адаптивные фасадные системы,
способные реагировать на изменения окружающей среды.
Abstract
The paper explores the primary options for ensuring energy efficiency of façade systems. It is notable that the
recent trends feature adaptive façade systems, capable of responding to ambient changes, which are developed and
implemented along with the traditional methods for ensuring energy efficiency through the use of environmentally
friendly insulants.
Ключевые слова: энергоэффективность, здания и сооружения, утеплители, адаптивность фасадных
систем, поливалентные фасады.
Keywords: energy efficiency, buildings and structures, insulants, adaptive façade systems, polyvalent façades.
Обеспечение энергоэффективности зданий и
сооружений в условиях действия ФЗ РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ требует комплексного
подхода. В существующих научных публикациях
[1–5] решения проблемы энергоэффективности
рассматриваются разносторонне, однако доминирующими являются научные исследования [6–8],
освещающие энергоэффективную реконструкцию
строительных систем. Известно, что основными
причинами потери теплоты в существующих зданиях и сооружениях, построенных с середины прошлого века и до десятых годов нынешнего века, являются наружные ограждающие конструкции и инженерные сети, не отвечающие современным
требованиям энергоэффективности. В [9] при рассмотрении основных направлений обеспечения
энергоэффективности строительных систем подчеркивается, что ими являются:
- объемно-планировочные решения здания;

- выбор необходимого утеплителя как для вертикальных ограждающих конструкций, так и для
верхнего покрытия. При этом тепловые потери через ограждающие конструкции зависят не только от
характеристик применяемых утеплителей, их толщины, но и от количества слоев ограждающих
наружных стен и их очередности в конструкции
стены;
- создание поливалентных наружных стен;
- создание поливалентных систем теплообеспечения на основе использования возобновляемых
источников энергии, которое рассмотрено также в
[10] и т.д.
Анализ некоторых публикаций [11–13] показывает, что в последние пятнадцать лет инновационным подходом в обеспечении энергоэффективности является разработка адаптивных фасадных
систем. Основные идеи разработки адаптивных систем заключаются в способности наружных оболочек зданий соответствующим образом реагировать
на изменения окружающей среды, к которым относятся скорость и направление ветра, атмосферные
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осадки, температура наружного воздуха, характеристики солнечной радиации. Подобная способность адаптации зданий называется также биоадаптивностью.
Инновационные идеи создания фасадных систем и функционирование их как живого организма, заключающееся в способности преобразовывать и накапливать энергию, воду и дневной
свет, учтены многими учеными. В [11], где рассматривается возникновение и будущее бионической
архитектуры, справедливо отмечается, что «большинство человеческих изобретений уже „запатентовано“ природой».
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В работе [12] авторы Рул Лунен, Аделя Хайруллина и Ян Хенсен отмечают, что «бионика (биомиметика, biomimicry) – новое направление в
науке, изучающее природные структуры и их применение в жизни человека, формирует концептуальные решения в архитектуре».
Например, прототипом энергоэффективной
фасадной системы с учетом упругой деформации
фанерной структуры для ученых S. Reichert, A.
Menges и D. Correa стали еловые шишки [12], которые в зависимости от влажности наружного воздуха открываются и закрываются (рис. 1).

Рис. 1 – Прототипы и макеты адаптивной системы, при различной влажности наружного воздуха:
а) закрытые и открытые еловые шишки; б) закрытая фасадная система; в) открытая фасадная
система [12]
Однако бионический стиль создания зданий и
городов известен со времен древнего мира, просто
с появлением новых композитных материалов, современных и инновационных технологий в строительстве бионическая архитектура строительных
систем приобрела новое, более совершенное качество.
В связи с тем, что именно наружные ограждающие конструкции выступают в качестве промежуточного звена между помещением и внешней окружающей средой, необходимо применять такие конструктивные схемы фасадных систем, которые
смогли бы оптимизировать микроклимат внутри
здания в соответствии с изменениями условий
окружающей среды.
Несмотря на то, что применение принципов
функционирования живых организмов в архитектуре является ключевым моментом для возведения
энергоэффективных строительных систем, при проектировании каждого объекта все же требуется индивидуальный подход.
С учетом указанных принципов и востребованности экологичных в эксплуатации зданий и сооружений в последнее время создавались экологичные
в применении утеплители для фасадных систем из
отходов натуральных материалов – льна, хлопка,
шерсти и т.д. Также при устройстве энергоэффективных фасадных систем особую популярность
приобрели такие утеплители, как пластмигран, пеностекло и жидкая керамика, эковата, экотеплин,
теплолен, различные вариации фибролита, вакуумная изоляция и др.

Поскольку стоимость энергоресурсов, используемых человечеством, неуклонно растет, правомерно предположить, что на рынке строительных
технологий возникнут более совершенные технологии и материалы, обеспечивающие энергоэффективность фасадных систем зданий и сооружений.
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Аннотация
В статье рассмотрена методология энергетического использования отходов (древесной коры) на лесоперерабатывающем предприятии, обеспечивающая безотходность переработки древесины.
Abstract
The article considers the methodology of energy use of waste (wood bark) in the timber processing enterprise,
which ensures the waste-free processing of wood.
Ключевые слова: биотопливо, древесная кора
Keywords: biofuel, wood bark
1. Методология энергетического использования отходов (древесной коры) лесоперерабатывающих предприятий, обеспечивающая безотходность
переработки древесины

Использование отходов (древесной коры) в качества топлива для котельных агрегатов лесообрабатывающих предприятий показывает широкие
перспективы для энергетики Северо-западного региона. Однако при этом существует множество
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факторов затрудняющих эффективность энергетического использования отходов (древесной коры)
на конкретном лесообрабатывающем предприятии.
К числу таких факторов относятся: объем производства лесообрабатывающего предприятия, концентрация и количество отходов (древесной коры),
техническая возможность и экономическая целесообразность. В общем случае методология энергетического использования отходов (древесной коры)
на лесоперерабатывающем предприятии, обеспечивающая безотходность переработки древесины
включает в себя решение следующих вопросов:
• энергетическую оценку отходов (древесной коры), образующихся на лесообрабатывающем
предприятии, как вторичного горючего ресурса;
• разработку технологической схемы энергетического использования отходов (древесной
коры), в топках котлов и теплогенераторов лесоперерабатывающего предприятия;
• определение потребных площадей межсезонного хранения древесной коры, проектирование
и строительство склада для этой цели;
• разработку системы внутризаводского
транспортирования коры;
• выбор оборудования для измельчения
коры;
• проектирование и строительство установки для сушки (обезвоживания) коры непосредственно перед подачей ее в топку (в случае, если
влажность коры превышает 50%);
• разработку (выбор) конструкции топочного устройства котла или теплогенератора для
утилизации отходов окорки и лесопиления;
• проектирование и строительство бункерных устройств для хранения буферных запасов
коры в окорочных цехах предприятий.
Изложенная методология предназначена для
разработки совокупности мероприятий, обеспечивающих энергетическое использование отходов
(древесной коры) и безотходность переработки древесины на лесоперерабатывающих предприятиях.
2. Энергетическая оценка отходов (древесной коры), образующихся на лесообрабатывающем
предприятии, как вторичного горючего ресурса
Энергетическое использование древесной
коры на лесоперерабатывающем предприятии,
обеспечивающем безотходность переработки древесины, предполагает определение вида и объема
образования древесной коры в основном производстве и ее теплотехническую оценку как вторичного
горючего энергетического ресурса. Теплотехническая оценка ресурса древесной коры, образующейся на лесообрабатывающем предприятии, как
вторичного горючего энергетического ресурса в
тоннах условного топлива производится по формуле [1]:
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𝑄к = 0,01𝛴𝑛𝑖 ∙ 𝑉𝑖 ∙ Э𝑖 ,

(1.1)

где 𝑄к – теплотехнический ресурс древесной
коры, т. уcл. топлива; ni - средний процент содержания коры i – породы древесины в полном объеме
окариваемого сырья, %. Vi - годовой объем окорки
i – породы древесины, определенный для конкретных условий работы окорочного цеха по плану, м 3;
Эi - калорийный эквивалент коры i – породы древесины.
Котельные лесопромышленных предприятий,
работающие на древесной коре должны обеспечивать непрерывное и надежное снабжение тепловой
энергией производственных объектов, социальнокультурных и жилых помещений. Поэтому энергетический ресурс отходов (древесной коры) на лесоперерабатывающем предприятии должен быть достаточным для обеспечения непрерывной работы
котельных агрегатов. При необходимости котельная может работать и на привозных древесных отходах.
3. Технологическая схема сжигания древесной
коры
Конкретная технологическая схема энергетического использования древесной коры в топках
котлов и теплогенераторов лесоперерабатывающего предприятия подбирается с учетом генерального плана и возможностей лесоперерабатывающего предприятия. Технологическая схема сжигания древесной коры с использованием сушильной
установки работающей, на отходящих дымовых газах котельного агрегата показана на рис. 1.1. Древесная кора, предназначенная для энергетического
использования, должна быть очищена от загрязнений (песка, ила, металла и т.п.) измельчена и подсушена до заданных параметров. Очистка древесной
коры от песка и ила осуществляется при подаче
бревен в окорочную станцию. Для очистки коры от
песка и ила используют кольцевой душ, устанавливаемый на бревнотаске. Очищенная от загрязнений
кора высокой влажности, подаваемая из окорочного цеха 1, проходит магнитный сепаратор 2. В сепараторе из коры извлекаются металлические частицы. После этого кора поступает в корорубку 3
для измельчения до кусков с максимальным размером по длине не более 100 мм. После корорубки измельченная кора направляется в бункерное устройство 4 для ее накопления и буферного хранения. Из
бункерного устройства 4 кора транспортируется в
сушильную установку 5. В сушильной установке
древесная кора подсушивается до влажности
50…60%. В качестве сушильного агента используются дымовые газы, подаваемые в сушилку из котельной 8 вентилятором.
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Рис.1.1. Технологическая схема сжигания древесной коры
Из сушилки сухая кора направляется в бункер
6. Из бункера 6 сухая кора направляется в топку котельной 7 для ее сжигания или утилизации. Отработавшие в сушилке 5 дымовые газы очищаются и выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу 10.
Для внутризаводского перемещения древесной
коры используются скребковые, ленточные и винтовые конвейеры, ковшовые элеваторы, а также
пневмотранспортные установки.
4. Определение потребных площадей межсезонного хранения отходов (древесной коры), проектирование и строительство склада для этой цели

При работе лесопромышленного предприятия
ввиду сменных перерывов в работе цехов, наличия
выходных и праздничных дней, задержек в работе
внутризаводского транспорта и т. п., как правило,
образования отходов (древесной коры) происходит
неравномерно. Для обеспечения непрерывной работы котельного агрегата это вызывает необходимость складирования и хранения определенных
объемов древесной коры на специальных (буферных) складах. Ориентировочно вместимость склада
для хранения отходов (древесной коры) может быть
подсчитана по следующей формуле [1]:

𝑉 = 2,947(𝑛𝑘 ∙ 𝑊𝑘 )/(𝑘упл ∙ П ∙ Э ∙ 𝜂ка ),
где V - вместимость буферного склада для мелкого древесного топлива, м3; nk - число дней работы
котельной за счет топлива буферного склада; Wk суммарная мощность установленных котлоагрегатов, МВт; kупл - коэффициент уплотнения коры в
процессе хранения (kупл = 1,15); П - коэффициент
полнодревесности мелкого древесного топлива; Э калорийный эквивалент, т. усл. топлива/пл. м3; ηка КПД котлоагрегата.
Потребная вместимость склада отходов (древесной коры) котельной зависит от ее мощности,
коэффициента полезного действия, установленных
котлоагрегатов, насыпной плотности топлива и
теплоты его сгорания. Обычно при проектировании
потребную вместимость буферного склада рассчитывают, исходя из трехсуточного расхода топлива
котельной при работе всех котлоагрегатов на номинальной мощности. При работе котельной на привозной древесной коре завоз топлива осуществляется периодически. Объем складирования и хранения привозной коры зависит от конкретных
условий ее поставки и транспортирования.

(1.2)

5. Разработка системы внутризаводского
транспортирования отходов (древесной коры)
Передача отходов (древесной коры) по технологической схеме (рис. 1.1), как правило, осуществляется с помощью внутризаводского транспорта.
Для внутризаводского перемещения древесной
коры обычно используются скребковые, ленточные
и винтовые конвейеры, ковшовые элеваторы, а
также пневмотранспортные установки. Конвейеры
скребковые (транспортеры) осуществляют транспортирование мелкокусковой коры по направляющему желобу посредством скребков, закрепленных
на тяговых цепях или тросах, двигающихся со скоростью от 0,3 до 1 м/с. Несущим и тяговым органом
ленточного конвейера является тканевая прорезиненная лента, скользящая по роликам. По форме сечения ленты ленточные конвейеры подразделяются
на конвейеры с плоской лентой и конвейеры с желобчатой лентой. Ленточные конвейеры применяются для горизонтального и наклонного (с углом к
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горизонту не более 24°) транспортирования древесной коры. Загрузка ленточного конвейера корой
осуществляется через загрузочные воронки или
специальные бункера. При подаче измельченной
коры из бункера равномерность загрузки ленты
обеспечивается специальными устройствами — дозаторами. Разгрузка ленточных транспортеров
обычно осуществляется через головной ведущий
барабан в конце ленты и плужковым сбрасывателем (односторонним или двусторонним) в промежуточных пунктах. Конвейеры винтовые (шнеки)
применяются для горизонтального или наклонного
(с углом наклона к горизонту до 15...20°) перемещения топливной коры на расстояние до 30...50 м.
Винтовой конвейер состоит из винта (шнека), желоба с полуцилиндрическим днищем и герметической крышкой и привода винта. Привод винта
обычно состоит из клиноременной передачи, редуктора и электродвигателя. Поскольку винт конвейера находится в закрытом желобе, транспортируемый материал изолирован от окружающей
среды. Это снижает потери материала и предупреждает распространение пыли в окружающую среду.
Ковшовые элеваторы применяются для транспортирования древесной коры в вертикальном или
наклонном (с углом наклона к горизонту более 60°)
направлении. Перемещение мелкокусковой коры в
ковшовом элеваторе осуществляется посредством
ковшей, прикрепленных к замкнутому тяговому органу — цепи или ленте. Тяговый орган элеватора
монтируется внутри металлического кожуха. Привод тягового органа установлен на верхней части
кожуха — головке. Натяжное устройство установлено в нижней части. Скорость движения тягового
органа элеваторов изменяется в пределах от 0,8 до
4 м/с. Пневмотранспортные установки осуществляют транспортирование мелкого древесного топлива движущимся потоком воздуха по трубопроводам. Производительность пневмотранспортных
установок изменяется в пределах от 1 до 300т/ч при
расстоянии перемещения 100...700 м. Недостатком
пневмотранспортных установок по сравнению с механическими транспортерами является более высокий расход электроэнергии. Выбор конкретного
способа (или способов) передачи коры по технологической схеме осуществляется с учетом генерального плана и возможностей лесоперерабатывающего предприятия.
6. Выбор оборудования для измельчения коры
Для обеспечения надежного и устойчивого
процесса сжигания древесной коры необходимо ее
измельчение. Однородный фракционный состав
коры необходим для ее транспортирования пневмотранспортными установками, а также при организации подсушки ее в устройствах, предусматривающих взвешенное состояние частиц подсушиваемого
материала.
Наименьшая
степень
измельчения требуется для сжигания коры слоевым
способом. При слоевом сжигании необходимо
только, чтобы размер кусков коры по длине не превышал 100 мм. Для измельчения коры использу-
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ются молотковые мельницы и корорубки. В молотковых мельницах измельчение коры происходит
между шарнирно закрепленными билами и контрножами. Однако наибольшее распространение получили корорубки. По конструктивному исполнению корорубки подразделяются на одно- или двухроторные. Роторные корорубки проектируют с
вертикальным и горизонтальным расположением
роторов.
7. Проектирование и строительство установки
для сушки коры непосредственно перед подачей ее
в топку (монтаж и освоение эксплуатации оборудования для обезвоживания коры) в случае, если
влажность коры превышает 50%
Важнейшей
элементом
технологической
схемы сжигания древесной коры является сушильная установка. Кора получаемая при окорке свежей
древесины, древесины поступившей в окорочный
цех сплавом, предварительно оттаянной в холодный период года в бассейнах или обогретой паром
может иметь влажность 90…100%. Кора же, подаваемая в топку, должна иметь относительную влажность 50…60%. Влажность коры обычно снижается
либо механическим отжимом влаги, либо подсушиванием ее в сушильных установках. Для сушки измельченной коры обычно применяются сушилки
следующих типов: слоевая двухпоточная каскаднолотковая; барабанная; пневматическая труба-сушилка с восходящим потоком; пневматическая
спиральная сушилки. В качестве сушильного
агента используются отходящие газы котельных,
вентиляционные выбросы и другие низкопотенциальные вторичные тепловые энергетические ресурсы. Описание конструкции сушилки и расчет
времени сушки древесной коры отходящими высокотемпературными дымовыми газами котельного
агрегата приведено в главе 3.
8.
Разработка
конструкции
топочных
устройств котлов или теплогенераторов для утилизации отходов окорки и лесопиления
Использование древесной коры как топлива
для котельных агрегатов или теплогенераторов в
настоящее время сдерживается рядом факторов. К
числу таких факторов относятся:
• высокая влажность коры;
• крайне широкие пределы изменения размеров частиц коры отделенной в окорочных барабанах и окорочных станках;
• повышенное содержание золы.
Влажность древесной коры отделенной в окорочных барабанах или окорочных станках может
меняться
в довольно
широких пределах
(50…100%). Это приводит к определенным трудностям при ее использовании в качестве топлива в существующих топочных устройствах. Практика показывает, что устойчивое сжигание древесной коры
обеспечивается при ее относительной влажности 55
- 60%. Для сжигания более влажной коры необходима очень высокая температура внутри топки
котла, специально повышать которую нет смысла.
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Поэтому древесной коры предназначенная для использования в качества топлива должна подсушиваться, причем подсушиваться непосредственно перед подачей ее в топку котельного агрегата. Так как
подсушенная древесная кора при ее хранении,
имеет повышенную способность к водопоглощению (т.е. повышению влажности).
Частицы коры отделенные в окорочных барабанах или окорочных станках имеют крайне широкие пределы изменения размеров. Измельчение
коры до заданного гранулометрического размера
необходимо для обеспечения надежного и устойчивого процесса ее сжигания. Кроме того, однородный фракционный состав коры необходим для
транспортирования, а также при организации ее
подсушки. Например, при слоевом сжигании необходимо, чтобы размер кусков древесной коры по
длине не превышал 100мм. Изменение размеров частиц древесной коры в размерах, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения от оптимального для их сжигания в конкретном типе топочного
устройства снижают эффективность ее использования.
Зольность древесной коры больше зольности
стволовой древесины. Одной из причин повышенной зольности коры является то, что время роста дерева его наружная поверхность (т.е. кора) обдувается атмосферным воздухом, содержащим минеральные аэрозоли. Зольность древесной коры от
сплавной древесины, полученной в условиях архангельских лесопильных и деревообрабатывающих
предприятий, составляет у ели 5,2, а у сосны 4,9%.
Поэтому способ (технология) сжигания древесной коры, топочное устройство должен подбираться с учетом влажности и гранулометрического
состава коры. Практика показывает, что устойчивое сжигание древесной коры возможно при размере частиц коры по длине не более 100 мм и их
относительной влажности 55…57%. Более длинные
частицы связывают слой щепы в одно целое, лишают мелкое древесное топливо сыпучести. Более
того наличие в общем объеме частиц коры по длине
более 100 мм приводит к зависанию топлива в течках и топливных рукавах, способствует образованию прогаров слоя топлива, ухудшает условия
схода топлива в зону горения.
При окорке короткомерных сортиментов в
окорочных барабанах около 33% частиц коры
имеет размер по длине более 100 мм. Исходя из
этого, кору перед поступлением ее в топочные
устройства нужно измельчать. Степень измельчения отходов окорки зависит, в общем случае, от
типа топочного устройства и принятой технологии
сжигания. Однако затраты электроэнергии на измельчение коры в любом случае должны быть минимальными. В настоящее время для сжигания древесной коры используют топочные устройства трех
типов:
- слоевые топки с наклонными колосниковыми
решетками;
- скоростные топки с обращенным дутьем системы В. В. Померанцева;
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- топки многотопливных котлоагрегатов Е-7540КМ Белгородского котлостроительного завода.
Кроме того, при использование древесной
коры в качества топлива, необходимо учитывать,
что теплотехнические свойства коры, полученной
от различных видов пород дерева, имеют существенные отличия. Поэтому знание специфических
особенностей древесной коры позволяет обеспечить квалифицированную разработку и проведение
мероприятий для экономически и экологически эффективной работы котельных агрегатов лесоперерабатывающих предприятий. Описание конструкций, технические характеристики котельных агрегатов и расчет топочного устройства, работающего
на древесной коре, приведено в главе 4.
9. Проектирование и строительство бункерных
устройств для хранения буферных запасов коры в
окорочных цехах предприятий
Проектирование и строительство бункерных
устройств предназначенных для буферного хранения коры, осуществляется с учетом конкретных
условий работы окорочного цеха. Например, кора,
получаемая при окорке сплавной древесины, древесины прогретой паром перед окоркой имеет высокую влажность. Буферное хранение такой коры в
холодный период года крайне затруднено. Влажная
кора смерзается на транспортерах, в бункерах и в
кузовах автомашин. В этих условиях длительное
хранение коры в бункерных галереях и бункерах
нецелесообразно. После накопления в бункере объема коры достаточного для полной загрузки автосамосвала бункер разгружается, а смерзающаяся кора
отвозится на склад межсезонного хранения. Бункерное устройство в этом случае служит только для
накопления и механизации погрузки коры на автотранспорт.
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Аннотация
В статье представлена разработка технологической схемы энергетического использования отходов
(древесной коры) в топках котлов и теплогенераторов на лесоперерабатывающем предприятии, обеспечивающая безотходность переработки древесины.
Abstract
The article presents the development of a technological scheme for the energy use of waste (wood bark) in
boiler furnaces and heat generators at a timber processing enterprise, ensuring waste-free processing of wood.
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1.1 Исследование процесса нагрева поперечно
продуваемого движущегося плотного слоя дробленой коры древесины.
В качестве математического аппарата используются решения Шумана и Анцелиуса. Они позволяют найти температурные поля в поперечно продуваемом движущемся слое в любой момент времени от начала продувки, а также находить
изменение температуры отходящих газов в процессе тепловой обработки слоя. Решения справедливы для случаев, когда начальная температура
газа на входе в слой постоянна во времени. В решении задачи Шумана (раздел 3) входят относительные температуры для материала 𝜃м и для газа 𝜃г ,
определяемые безразмерными числами высоте слоя
Y и времени Z:
𝑌 = 𝑘𝑣 ℎ/(𝑐г∙ ∙ 𝜔г0 ); 𝑍 = 𝑘𝑣 𝜏/[𝑐м ∙ (1 − 𝑓)],
где 𝑘𝑣 = (

1
𝛼𝑣

+

2
𝑑м

𝐴(1−𝑓)∙𝜆м
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частиц сферической формы; 𝛼𝑣 = 𝛼𝐹 ∙ 𝐹 − объемный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м3 К); 𝐹 =
7,5(1 − 𝑓)/ 𝑑м − площадь кусков неправильной
формы; 𝛼𝐹 − обычный коэффициент теплообмена.
Для числа Био не меньше 1,0 – коэффициент теплоотдачи может быть выполнен по формулам:
𝑁𝑢 = 0,61 ∙ 𝑅𝑒 0,67 ( для 𝑅𝑒 > 200);
𝑁𝑢 = 0,106 ∙ 𝑅𝑒 ( для Re≤200).
Здесь 𝑁𝑢 = 𝛼𝐹 ∙ 𝑑м /𝜆г ; 𝑅𝑒 = 𝜔г0 ∙ 𝑑м /𝜈𝑡 ; 𝜆г −
коэффициент теплопроводности газов; 𝜈𝑡 − коэффициент кинематической вязкости газа. Свойства
газа рекомендуется выбирать для средней температуры системы.
𝜔г0 − скорость газа на свободное сечение при
нормальных условиях; 𝑐г − теплоемкость газа; 𝑐м −
кажущаяся теплоёмкость материала с учетом затрат теплоты на испарение влаги (Таблица 1)

)−1 ; 𝐴 = 75 для кусков

произвольной формы; 𝜆м − теплопроводность вещества частиц; 𝑓 − порозность слоя, 𝑑м − диаметр

Таблица 1
Расчет кажущейся теплоемкости высоковлажной коры древесины.
Составляющие коры и Расход на Средняя теплоемТеплопоглощение,
Слагаемые кажувиды теплопоглощекость,
щейся теплоемко1 м3
кДж/м3
ния
сти,
коры
кДж/кг ∙ К
кДж/м3 ∙ К
Кора
67,5
1,560
105,3
Влага
382,5
4,2
Теплота на нагрев и ис983713,5
9837
парение влаги
Кажущаяся теплоем9942,4
кость влажной коры

Определить продолжительность сушки коры, 𝑐м коры = 3331Дж/( кг ∙ К). Коэффициент теплопрохарактеризующейся насыпной массы 450 кг/м3 . водности 𝜆м = 0,211 Вт/( м ∙ К). При средней темВлажность 85%. Температурный интервал сушки пературе газов 𝑡̅г = 400℃ их теплофизические
находится в пределах 106-140 ℃. Сушка осуществ- свойства характеризуются следующими величиляется в слое высотой 0,4м при просасывании про- нами: 𝜆г = 0,057 Вт/( м ∙ К) и 𝜈𝑡 = 60,4 ∙ 10−6 м2 /с.
дуктов сгорания со скоростью 𝜔г0 = 0,3 м/с. С температурой на входе слой, равной 800 ℃. Эквивалентный диаметр коры 0,0035м, теплоемкость
Число Рейнольдса:
0,3 ∙ 0,0035
𝑅𝑒 =
= 17,38 < 200
60,4 ∙ 10−3
Число Нуссельта:
𝑁𝑢 = 0,106 ∙ 𝑅𝑒 = 0,106 ∙ 17,38 = 1,84.
Отсюда коэффициент теплоотдачи:
𝛼𝐹 = 𝑁𝑢 ∙ 𝛼г /𝑑м = 1,84 ∙ 0,057/0,0035 = 30 Вт/( м ∙ К).
Объемный коэффициент теплоотдачи:
𝛼𝑣 = 𝛼г ∙ 7,5 ∙ (1 − 𝑓)/𝑑м = 30 ∙ 7,5 ∙ (1 − 0,41)/0,0035 = 37932 Вт/( м ∙ К).
Объемный коэффициент теплопередачи:
𝑘𝑣 = (

1

𝛼𝑣

+

2
𝑑м

А(1−𝑓)∙𝜆м

)−1 == (

1

37932

+

0,00352
75(1−0,41)∙0,211

)−1 = 36133,7 Вт/(м3 К)

Расчет чисел подобия Y и Z:
Относительная высота слоя:
𝑌=
Относительная температура слоя:

36133,7 ∙ 0,4
= 32,32.
1000 ∙ 1,151 ∙ 1,295 ∙ 0,2

𝜃м =

𝑡м − 𝑡нач 110 − 25
=
= 0,109,
𝑡г − 𝑡нач 800 − 25
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Где 𝑡м − температура массы материала слоя, после тепловой обработки.
𝑡г − температура газов на входе в слой.
𝑡нач − начальная температура материала.
Относительное время 𝑍 = 23.
Время сушки коры 𝜏:
𝑍 ∙ 𝑐м ∙ (1 − 𝑓) 23 ∙ 9942(1 − 0,41) ∙ 1000
𝜏=
=
= 1,037 час = 62,228 мин = 3733,68 сек.
𝑘𝑣
36133,7 ∙ 3600
При толщине продуваемого слоя ℎ = 0,3 м
𝑌 = 24,24; 𝑍 = 16,5; 𝜏 = 0,744 час = 44,64 мин = 2678,5 сек.
При толщине продуваемого слоя ℎ = 0,2 м
𝑌 = 16,16; 𝑍 = 9; 𝜏 = 0,4058 час = 24,35 мин = 1416 сек.
При толщине продуваемого слоя ℎ = 0,1 м
𝑌 = 8,08; 𝑍 = 4,2; 𝜏 = 0,189 час = 11,36 мин = 681,8 сек.
При толщине продуваемого слоя ℎ = 0,05 м
𝑌 = 4,04; 𝑍 = 1,51; 𝜏 = 0,068 час = 4,085 мин = 245 сек.
При толщине продуваемого слоя ℎ = 0,0035 м
𝑌 = 0,2828; 𝑍 = 0,14; 𝜏 = 0,0063 час = 0,378 мин = 22,7 сек.
На рис.1.1 представлена взаимосвязь безразмерной высоты продуваемого слоя и безразмерного
времени прогрева.
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Рис.1.1 Взаимосвязь безразмерной высоты продуваемого слоя и безразмерного времени прогрева.
На рис.1.2 представлена взаимосвязь высоты
продуваемого слоя материала и времени прогрева

при начальной температуре дымового газа 800℃ и
относительной влажности коры 𝑊𝑡𝑟 = 85%
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Рис.1.2. Взаимосвязь высоты продуваемого слоя материала и времени прогрева при начальной
температуре газа 800℃ и относительной влажности коры Wrt_= 85%
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Чтобы получить представление об изменении
температуры газа во времени в месте выхода его из
слоя, необходимо задаться несколькими значениями промежутков времени прогрева слоя, взятых,
например, через 1 мин., и определить соответствующие значения чисел Z: для слоя толщиной ℎ =
0,05 м:
𝜏, сек
Z
𝜃м
𝑡м

60
0,369
0,010
36,6

120
0,739
0,028
46,7

180
1,108
0,052
65,3

240
1,478
0,08
87,75

С помощью этих данных для 𝑌 = 4,04 и ℎ =
0,05 м находим значение 𝜃м . Затем, зная температуру газа на входе в слой и начальную температуру
материала, рассчитаем температуру газа на выходе
из слоя в различные последовательные промежутки
времени:
120
180
240
𝜏, сек 60
Z
0,369
0,739
1,108
1,478
0,026
0,075
0,12
0,18
𝜃г
45,5
83,125
118
164,5
𝑡г
При известной продолжительности сушки
удельную производительность сушилки можно
определить по формуле:
𝑘г
0,9
𝑝 = ℎ ∙ 𝜌н ∙ = 0,05 ∙ 450 ∙
=
𝜏
0,068
= 297,79 кг/(м2 ∙ ч),
Где ℎ − высота слоя, м; 𝜌н − насыпная масса
коры, кг/м3 ; 𝜏 − время сушки, ч; 𝑘г − выход годной
продукции (𝑘г = 0,9).
Длина продувочного слоя 1,5725 м, ширина
2,159 м.
кг
𝐺сух = 0,275 ,
скг
𝜌н = 450 кг/м3; 𝐺𝑣 =
Qi2

0,275

с
кг

450 3
м

= 6,111 ∙ 10−4
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Таким образом, например, для котельного агрегата ДКВР 6,5-13 расход сухой коры составляет
0,275 кг/с. При насыпной плотности 450 кг/с длина
жалюзийного колосника составляет 1,6 м, ширина
колосника равна 2,2 м. Расход сухой массы коры соответствует часовой производительности окорочного цеха.
1.2 Технологическая схема энергетического
использования биотоплива в топках котлов и теплогенераторов
Влажность коры древесины достигает 80 % и
более. При высокой исходной влажности коры древесины снижение содержания в ней внешней влаги
на 7..10% и повышение низшей теплоты сгорания
на рабочую массу на 27..30% можно обеспечить за
счет естественной подсушки на промежуточном
складе ( при благоприятных метеорологических
условиях).
Древесные отходы, сжигаемые в топках утилизационно-энергетических котлов, относятся, как
правило, к топливам с высокой степенью полидисперсности. Наибольшую неравномерность гранулометрического состава имеют топливные смеси, в
состав которых входит недробленая кора и мелкофракционные отходы. Эффективное сжигание
таких неоднородных смесей, особенно с повышенной влажностью, может быть организовано в топках с наклонно-переталкивающими колосниковыми решетками с двух или трехступенчатой схемой сжигания.
Основные проблемы, возникающие при сжигании древесного топлива, связаны с его высокой
влажностью (Рис.1.3, 1.4), которая значительно
уменьшает процесс горения и снижает экономические показатели работы котлов в целом, а также с
неоднородным гранулометрическим составом.
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Рис.1.3. Влияние влажности на низшую теплотворную способность коры древесины.
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Влажность оказывает значительно более сильное влияние, так как при повышении относительной влажности топлива до 70% теоретическая температура горения снижается более чем в два раза по
сравнению с горением абсолютно сухого топлива.
При сжигании абсолютно сухого древесного топлива с низкой зольностью КПД котлоагрегата приближается к эффективности работы котла на жидком топливе и в большинстве случаев превосходит
КПД котлоагрегатов, сжигающих каменные угли.
При сжигании топлив, содержащих серу, во избежание низкотемпературной сернокислотной коррозии хвостовых поверхностей нагрева, температуру уходящих газов приходится поддерживать не
ниже 150…250 °С. При сжигании же древесного
топлива эта температура может быть снижена по-
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чти до 80…90°С, что позволяет существенно повысить КПД котлоагрегатов, даже при сжигании высоковлажных кородревесных отходов. Таким образом, одним из реальных путей экономии топлива на
предприятиях лесопромышленного комплекса является повышение полноты использования теплоты
уходящих газов путем установки дополнительных
хвостовых поверхностей нагрева у котлоагрегатов,
работающих на древесном топливе. Эффективность процесса сжигания древесного топлива определяется следующими факторами: влажностью
топлива(Рис. 1.3, 1.4).теплотой сгорания (Рис 1.5);
его зольностью; соответствием гранулометрического состава топлива, применяемому для его сжигания виду топочного процесса; соответствием конструкции котлоагрегата сжигаемому виду биотоплива (Рис. 1.6).
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Рис.1.4. Влияние влажности на насыщенную плотность коры древесины.
Конкретная теплотехническая схема энергетического использования древесной коры в топках
котлов и теплогенераторов лесоперерабатывающего предприятия подбирается с учетом возможностей предприятия. Примерная технологическая
схема сжигания древесной коры показана на рис.1.6
Кора высокой влажности, подаваемая из окорочного цеха 1, проходит магнитный сепаратор 2. В
сепараторе из нее извлекаются металлические частицы. После этого она подается в корорубку 3, где
измельчается и направляется в бункерное устройство 4 для накопления и буферного хранения сырой
измельченной коры. Из бункерного устройства 4
кора транспортируется в сушильную установку 5.
Сушильная установка высушивает кору, используя

теплоту дымовых газов, подаваемых в сушилку
из борова 9 котельной 8 вентилятором 11. Подсушенная кора из сушилки 5 подается в топку котельной установки. По конвейеру 6 влажная кора также
может подаваться в топку котельной установки для
ее сжигания. Топочное устройство содержит сушилку 12, совмещенную с топкой котла. Высокотемпературные газы из верха топочной камеры вентилятором 7 продуваются через слой топлива в сушилке, и затем выбрасывается в атмосферу.
Отработанные газы после сушилки 5 через боров 9
и дымовую трубу 10 выбрасываются в атмосферу.
Важнейшей частью теплотехнической схемы
подготовки коры к сжиганию является сушильная
установка 12 совмещенная с топкой котлоагрегата.
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Рис. 1.5. Взаимосвязь низшей теплоты сгорания и относительной влажности.

Рис.1.6. Теплотехническая схема сжигания древесной коры.
1-Окорочный цех, 2-магнитный сепаратор, 3корорубка, 4-бункерное устройство, 5- сушильная
установка, 6-конвейер, 7-вентилятор, 8-котельная,
9-боров, 9-дымовая труба, 10- вентилятор, 11-сушилка
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Аннотация
Предложена зависимость для расчета изменения элементного состава вещества древесины при термической деструкции в инертной среде в форме уравнения линии в координатах диаграммы Ван Кревелена. Предложены зависимости высшей теплоты сгорания, выхода летучих и относительной массы твердого остатка от его элементного состава. Показано, что в диапазоне от 0,6 до 0,5 атомного отношения О/С
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существует максимум коэффициента эффективности конверсии, то есть относительное увеличение теплоты сгорания остатка с ростом доли углерода в элементном составе превосходит уменьшение массы
вследствие выхода летучих. При этом коэффициент эф > 1. Результаты исследования важны для понимания процесса термической деструкции древесины и полезны для проектирования установок торрефикации
древесины при производстве пеллет.
Abstract
The change in the elementary analysis of a wood substance under thermal degradation in an inert medium is
considered. A dependence is proposed for the destruction curve in the Van Krevelen diagram. Dependences of the
high heat value, the yield of volatile and relative mass of the solid residue on its elementary analysis are proposed.
It is shown that in the range from 0.6 to 0.5 of atomic ratio O/C there is a maximum of conversion efficiency
coefficient. A relative increase of the heat value of the residue with an increase of percentage of carbon in the
elementary analysis is greater than the decrease in mass due to the volatilization and эф > 1. The results of the
study are important for understanding the process of thermal destruction of wood and are useful for the design of
wood torrefaction plants for the production of pellets.
Ключевые слова: древесина, конверсия биомассы, термическая деструкция, диаграмма Ван Кревелена, торрефикация древесины, древесные пеллеты.
Key words: wood, biomass conversion, thermal destruction, Van Krevelen diagram, torrefikation of wood,
wood pellets.
Торрефикация состоит в умеренном (не более
350оС) нагревании измельченной древесины в течение более или менее длительного времени в инертной среде. Считается, что таким способом можно
получить массу с большей теплотой сгорания, так
как относительное увеличение теплоты сгорания
может оказаться больше, чем относительное уменьшение массы. Масса такого торрефиката меньше
исходной сухой массы при равных значениях суммарной теплоты сгорания. За рубежом и в России
выполнены многочисленные исследования процесса торрефикации с целью определения оптимальной степени деструкции древесины. Накоплен
значительный экспериментальный материал, но общего взгляда на проблему не выработано.
В настоящей работе предлагается рассмотреть
процесс торрефикации под углом зрения, впервые
доложенным А.Б. Левиным на научно-технической
конференции МГУЛ 31 января 2012 г. и опубликованном в [1, 2, 3].
Основные идеи обобщающего подхода сводятся к следующим положениям.
А. Сухая обеззоленная масса древесины может
быть представлена как некое условное вещество с
химической формулой С6Н9О4. Следует отметить,
что подобный подход использован и в работе [4],
посвященной исследованию процесса конверсии
древесины при одновременном воздействии
нагрева перегретым паром и электролиза.
В. Для сухой обеззоленной массы древесины
выход летучих составляет 85,5%. Соответственно
относительная масса углеродного остатка по окончании процесса деструкции равна 14,5%.
С. В состав обеззоленной сухой массы древесины входят только углерод (массовая доля 49,7%)
водород (массовая доля 6,2%) и кислород (массовая
доля 44,1 %). Для необработанной древесины атомное отношение (О/С) = 0,665; атомное отношение
(Н/С) =1,497. По окончании процесса термической
деструкции (О/С) = (Н/С) = 0.
D. Независимо от скорости процесса пиролиза
древесное вещество проходит последовательно через одни и те же состояния. Другими словами,

форма линии функции (Н/С) = f(О/С) не зависит от
особенностей кинетики процесса, а определяется
только начальным элементным составом. Это положение было предложено Ван Кревеленом [5] и
нашло графическое выражение в известной диаграмме Ван Кревелена. Линия указанной выше
функции может быть названа кривой метаморфоза
древесины при изобарном нагреве в инертной
среде.
E. Высшая теплота сгорания может быть рассчитана для исходной древесины, углерода по
окончании процесса термической деструкции и любого промежуточного состояния по формуле Менделеева [6]
daf
Qdaf
 1256Hdaf 108,8Odaf , кДж/кг. (1)
s  339,5C

Работа состояла из следующих этапов.
A. Анализ экспериментальных данных об элементном составе древесной биомассы на различных
стадиях термической деструкции и предложение
обобщающей зависимости в координатах Ван Кревелена.
B. Анализ экспериментальных данных о высшей теплоте сгорания древесной биомассы на различных стадиях ее термической деструкции, расчет
относительного изменения этого свойства биомассы (теплового коэффициента конверсии ηq [3])
и предложение обобщающей зависимости этой величины от атомного отношения (O/C).
C. Анализ экспериментальных данных о выходе летучих древесной биомассы на различных
стадиях ее термической деструкции, пересчет этой
величины в величину текущего значения относительной массы твердого остатка (массового коэффициента конверсии ηg [3]) и предложение обобщающей зависимости этой величины от атомного отношения (O/C).
D. Нахождение произведения ηg∙ ηq= ηэф [3] и
определение положения его максимума.
К настоящему времени работа по всем этапам,
в основном, завершена. Результаты сводятся к следующему.
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Траектория изменения элементного состава
древесной биомассы (кривая метаморфоза) может
быть описана с погрешностью, не превышающей
погрешности исходных данных, уравнением
(O/C)  0, 2253  (H/C)2  0,125  (H/C) . (2)
Эта же зависимость в традиционной для диаграммы Ван Кревелена системе координат может
быть записана как
(Н/С) = (– 0,125+(0,1252+4∙0,2253∙(О/С))0,5)/(2∙0,2253) (3)

Изменение высшей теплоты сгорания древесины с изменением элементного состава при пиролизе линейно и может быть представлено как
Qsdaf  21,19  (O/C)  33,95 , MДж/кг, (4)
что качественно совпадает с данными [7].
Соответственно, тепловой коэффициент конверсии
(5)
q  1,067  (О/С)  1,71 .
Опытные данные по выходу летучих для древесной биомассы при различных значениях отношения (О/С) немногочисленны. Однако вид зависимости выхода летучих из твердого остатка для промежуточных значений всего диапазона возможных
значений 0≤(O/C)≤0,665 с достаточной точностью
может быть получен из следующих более или менее
очевидных соображений.
А. При (О/С) = 0,665 (необработанная древесная биомасса) Vdaf = 0.855 и

V daf
 0;
(O / C )

В. При (О/С) = 0 (процесс выхода летучих завершен) Vdaf = 0;
С. Функция Vdaf = f(О/С) монотонна, непрерывна и может быть представлена полиномом второй степени.
Тогда
Vdaf = – 1,933∙(О/С)2 + 2,571∙(О/С) . (6)
Имеющиеся опытные данные более чем удовлетворительно совпадают с зависимостью (6).
Теперь можно найти массовый коэффициент
конверсии для любого промежуточного состояния
древесной биомассы как

ηg 

0,145
1  (– 1,933   О/С   2,571  О/С )
2

. (7)
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Вычислив значения эффективного коэффициента конверсии ηэф= ηq∙ ηg для различных значений
(О/С) в интервале от 0 до 0,665, можно заметить,
что значение ηэф сохраняется около 1,0 при значениях (О/С) от 0,665 до 0,58, а при значении 0,62
равно 1,02. При дальнейшем уменьшении отношения (О/С) происходит падение ηэф до 0,248 при
(О/С) = 0.
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Аннотация
В работе исследованы энергосиловые параметры дробильных машин с циклоидальным движением с
использованием вариационных принципов механики деформируемого твердого тела. Деформируемый материал предполагается идеальным жесткопластическим в виде сплошной плоской ленты с толщиной равной максимальному размеру куска
Abstract
In the paper, energy-strength parameters of crushing machines with cycloidal motion are investigated using
the variational principles of the mechanics of a deformed solid. The deformable material is assumed to be ideal
rigid-plastic in the form of a continuous flat tape with a thickness equal to the maximum size of the piece.
Ключевые слова: вариационные принципы, моделирование, энергоемкость, мощность, удельное
давление, дробилка, циклоидальное движение, рабочий орган (валок), жесткопластический материал, поле
скоростей, годограф скоростей.
Keywords: variational principles, modeling, energy intensity, power, specific pressure, crusher, cycloidal
motion, working member (roll), rigid-plastic material, velocity field, speed curve.
В работах Тарновского И.Я., Поздеева А.А.,
Колмогорова В.Л., Гун Г.Я. и других [6] широко используются вариационные принципы механики деформируемого тела для исследования течения металла и определения необходимых для деформации
усилий. Они позволяют приближенно решать двухмерные и трехмерные задачи.
На стадии разработки и создания новой машины информация об оцениваемом объекте
обычно не может быть полной. В этих условиях для
прогнозирования качественных показателей и технико-экономических оценок машин используются
методы математического моделирования. На
начальном этапе работ по созданию новой техники
эффективность машин можно оценить, используя
показатель энергоемкости рабочего процесса [1].
Для определения мощности и удельных давлений рабочего процесса дробилки с циклоидальным
движением рабочих органов в работе использован
метод верхней оценки, который основан на известных принципах математической теории механики
деформируемых тел, достаточно прост и позволяет
с минимальными затратами труда определить
энерго-силовые параметры рабочего процесса [6].
В данной работе исследование энерго-силовых
параметров связано с необходимостью определения мощности, удельных давлений и оптимальных
условий рабочего процесса дробилки с циклоидальным движением РО.
Дробилка с циклоидальным движением РО характеризуется циклической работой. За один оборот валка происходит z циклов дробления. Каждый
из циклов включает рабочую и нерабочую (холостую) части. Рабочая часть цикла (непосредственно
дробление) начинается в положении валков, при

котором угол между касательными к их поверхностям в точке касания с куском материала становится равным углу захвата. Положение исходного
куска материала заданной крупности при этом является предельным нижним. При дальнейшем вращении валков куски материала дробятся. Заканчивается рабочая часть цикла, когда пара вершин поперечного сечения валков находится в верхнем
положении на расстоянии друг от друга, равном
ширине разгрузочной щели [4].
Нерабочей части цикла соответствует движение этой пары вершин вниз до положения, при котором начинается следующий цикл дробления.
В зависимости от величины угловой скорости
валков дробилки захватывание кусков материала и
процесс дробления может происходить по-разному.
При большой угловой скорости валков куски материала будут захватываться, и дробиться раньше,
чем успеют переместиться до предельного нижнего
положения. В результате этого уменьшается величина поверхности валков, активно взаимодействующая с материалом, что приводит к более интенсивному износу валков.
При небольшой угловой скорости валков
куски успеют переместиться до крайнего нижнего
положения, но будут накапливаться в рабочем пространстве, что вызовет его переполнение и вследствие этого, повышенный расход энергии на дробление, а также возможно и поломку деталей дробилки.
Таким образом, оптимальной является такая
угловая скорость валков, при которой поток материала, падая с высоты головки питающего конвейера или бункера, перемещался бы в угловом рабо-
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Угол  является варьируемым параметром. Варьируя , будем отыскивать минимум полной мощности рассеивания и, таким образом, минимальную
верхнюю оценку для мощности при дроблении.
Вычислим мощность, рассеивающуюся на линиях разрыва скоростей. На рисунке 1, б приведен
годограф скоростей для рассматриваемого течения.
Из годографа легко получаем:

V2  V1

V3  V2

sin  ,
sin    

(1)

sin    
 V2 ctg  sin   cos   ,(2)
sin 

Из условия равновесия:

V3  V1

H
1 .
 V1
h
1 

(3)

После преобразований получим:

V1

1
 V2 ctg  sin   cos   (4)
1 

R
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чем пространстве дробилки в виде сплошной плоской ленты с толщиной равной минимальному размеру куска.
Деформируемый поток материала предполагается идеальным жесткопластическим в виде сплошной плоской ленты с толщиной равной максимальному размеру куска. Задача решается с помощью
упрощенного поля скоростей, когда дуга захвата заменяется стягивающей ее хордой. Поле скоростей
состоит из жестких блоков и линий разрыва (рисунок 1), оно удовлетворяет граничным условиям в
скоростях. Поле скоростей не полностью отражает
реальную картину течения потока материала при
дроблении, но зато оно удовлетворяет всем требованиям, предъявленным к кинематически возможному полю скоростей [3].
Отрезки АО, ВО являются линиями, на которых касательные к ним составляющие скоростей
терпят разрыв. Течение потока материала внутри
областей, разделенных линиями разрыва, считаем
однородным. Эти области движутся относительно
друг друга как жесткие блоки.
Полная мощность процесса дробления суммируется из мощностей, рассеиваемых на линиях разрыва скоростей, и из мощности, расходуемой на
преодоление сил трения на поверхности АВ.

рабочий
орган
A

V2

1



2

V3


3

a)

h/2

H/2

деформируемый
материал

B



V1

O

V3
V1
1

O





V2
2

а) поле линий разрыва скоростей; б) годограф скоростей.
Рисунок 1 – Кинематический возможное поле скоростей

3

б)
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Для определения угла  в соотношении (4) выразим V2 через V1, используя формулу (1):

1 sin    
 ctg  sin   cos  , (5)
1   sin 

или после преобразований:

ctg   ctg  
Тогда

ctg  

1
ctg   ctg  . (6)
1 

1
  ctg   ctg  .
1 

(7)

 1
  ctg   ctg  . (8)
1  


  arctg

Разрывы касательных составляющих скоростей равны:
на АО

на ВО

V23

sin 
,
 V1
sin    



здесь k – постоянная среды (потока материала).
Мощность сил трения на линии контакта:
(13)
Wтp  4  kAB Vв  V2 ,





H h
, μ – коэффициент трения по
2 sin 

AB 

Прандтлю.
При определении сил трения принято, что высота нейтрального сечения равна средней высоте по
длине очага деформации.
Тогда скорость валка:

Vв 
Полная мощность:

2
V1 .
2 

W  Wp  Wтp  k  H V1  F ,

(9)
где

sin  sin 
.
 V1
sin  sin    

W
k  H  V1

F

(10)

  2
sin  
 4

,

sin   2   sin    
Угол  выражается через ε и
лой:

  acrtg

r  R h форму-
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2
r 2 1     r 1     
2


(15)

– безразмерная мощ-

H
h
.
(11)
, BO 
2 sin 
2 sin 


sin 
sin  sin 
F  2 


2
 2 sin  sin     21   sin  sin    

где  выражается через .

(14)

ность процесса дробления.
Она равна:

Длины линий разрыва скоростей:

AO 



где

Отсюда угол :

V12

The scientific heritage No 19 (2018)
Мощность, рассеиваемая на линиях разрыва
скоростей, равна (размер в направлении, перпендикулярном к плоскости чертежа):
Wp  2k AO  V12  BO  V23 , (12)

2

,(17)

 

Поиск минимума функции F  выполнялся на ПЭВМ. В машину вводились различные

(16)

H h
R
, r
– безH
h

размерные параметры, а величина   н опреде2k
значения , ε и r. Здесь



лялась по экспериментальным данным (  =
0,17…0,21 при ε = 0,10…0,40).
Полученные минимальные значения мощности показаны на рисунке 2, а в таблице 1 приведены
значения варьируемых углов  и относительного
радиуса валка r, соответствующих минимальным
значениям F при ε = 0,1 и 0,3 и  = 0,20.
Таблица 1

r, мм

, град
, град

2,86
65,42
55,92

Значения варьируемых углов 
4,83
8,16
13,79
58,16
50,39
42,50
47,02
38,63
31,11

По рассчитанным значениям мощности можно
получить удельные давления при различных технологических параметрах. Для определения верхней
оценки удельных давлений использовано уравнение связи мощности с удельными давлениями по
Целикову А.И. [6]:

17,92
38,65
27,75

23,30
34,95
24,66

W  pср  B  H Vро ,

ε
0,1
0,3
(18)

где рср – среднее удельное давление материала
полосы на валки, В – ширина полосы (В = const);
H  H  h (см. рисунок 1), Vро – окружная
скорость рабочего органа.
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Рисунок 2 – Верхняя оценка мощности рабочего процесса

Уравнение (18) с приведением к начальной
скорости принимает вид:

F  pср  V1 

2
 H .
2

(19)

r

Приравнивая мощности внутренних и внешних сил и учитывая, что на рисунке 3 мощность соответствует начальной высоте, равной единице, получим:

P F 2   
,

2k
4

(20)

где F – безразмерная мощность, рассчитанная
на основе принятого поля скоростей.
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Рисунок 3 – Верхняя оценка удельных давлений

рабочего процесса дробления, вычисленных по отношению (20) при  = 0,20, показано на рисунке 3.
Проведенные расчеты по (19) удельных давлений
при различных значениях  (от 0 до 0,5) показали,
что с увеличением r и  разницей в Рср для различных условий трения можно пренебречь, что хорошо
согласуется с данными других работ.
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r

Как и следовало ожидать, удельные давления,
определенные по методу верхней оценки, получились выше действительных. Оптимальные условия
деформирования с точки зрения наименьших затрат энергии могут быть получены из рисунка 2; им
соответствует кривая АВ, проходящая через минимумы мощностей. Тогда критерий оценки циклоидального рабочего органа, учитывающий оптимальные соотношения геометрических параметров
РО и энерго-силовые параметры рабочего процесса
аппроксимируется уравнением:
(21)
Коц  f rопт ,



где

rопт  10 11,5 0,51



54
Минимум мощности формирования в зависимости от оптимального радиуса рабочего органа
(валка) можно представить в виде:

F  0,05r 2опт  0,66rопт  2,55 .

(22)

Таким образом, на начальном этапе работ по
созданию новой техники, используя полученные
выражения (16) и (20), можно найти требуемую для
выполнения рабочего процесса мощность двигателя и определить максимальные усилия, которые
развиваются во время работы машины с циклоидальным движением РО. Основные геометрические
параметры рабочих органов машин с циклоидальным движением РО необходимо выбирать с точки
зрения минимальных затрат энергии, которые могут быть получены из условия оптимального формоизменения материалов [2,5]. Из анализа рисунков 1, 2 и 3 и формул (19) – (22) видно, что оптимальное значение радиуса РО с учетом минимума
энергозатрат находится в пределах: rопт = (2,5 …
11).
Выводы:
1. Основные параметры планетарного механизма и циклоидального рабочего органа дробилки
при известной форме поперечного сечения валка
определяются через величину эксцентриситета е.
Задавшись величиной е можно определить величину радиуса производящей окружности (сателлита) г = z ∙ е; величину радиуса направляющей
окружности (центрального зубчатого колеса) R = е
(z + 1); величину производящего радиуса а = с ∙ z =
z2 ∙ е.
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2. На начальном этапе работ по созданию
новой техники оптимальное значение радиуса РО с
учетом минимума энергозатрат находится в
пределах rопт = (2,5 … 11).
3. Для выбора наиболее рациональных форм
и размеров поперечного сечения валка разработан
алгоритм расчета траекторий, скоростей и ускорений точек валка дробилки и составлена программа
расчета на ПВМ.
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Анотація
Системи відстеження помилок є однією з основних частин життєвого циклу розробки програмного
забезпечення. Вони використовуються для контролю процесів розробки: від формування вимог до підтримки продукту після випуску. Це допомагає прискорити процеси розробки та дозволяє забезпечити комфортність спілкування. Огляд Систем відстеження помилок представлено нижче.
Abstract
Bug Tracking Systems are the main part of software development life cycle. They used to control all processes
of development: from the formation of requirements to product support after release. It helps to accelerate development processes and makes the communication between team-players more comfortable and easy. The overview
of Bug Tracking Systems listed below.
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Вступ
Кожна виробнича компанія має власну структуру та особливості продукту, тому кожне виробництво має свій цикл обробки продукту, який включає
всі стадії, що проходить продукт перед тим, як він
надійде до кінцевого споживача. Те ж відбувається
і під час розробки програмного продукту в IT.
Життєвий цикл розробки програмного забезпечення розпочинається постановкою вимог, проходить етапи аналізу вимог та якості, та випускається
на ринок. Кожен виробник прагне вийти на ринок із
якісним та конкурентноспроможним продуктом,
тому при розробці програмного забезпечення чи не
однією із основних стадій є контроль якості продукту. Проте із ростом ринку інформаційних технологій та потреб користувачів стає дедалі важче контролювати якість продуктів, особливо великих продуктів, що є лідерами ринку у своїй галузі.
Саме на основі вищезгаданих потреб і з’явився
програмний продукт, що дозволяє керувати процесом розробки: централізовано збирати вимоги до
проекту, відстежувати процес розробки окремих
модулів та контролювати їх якість і функціональність, - система відстеження помилок або баг трекінгова система [1].
Постановка задачі
В даній статті важливо сформувати уявлення
про особливості використання баг трекінгових систем компаніями із різними потребами та можливостями; як використовуються різні характеристики
системи під час розробки та які основні вимоги до
продукту ставить перед постачальником клієнт при
виборі системи відстеження помилок.
При виборі програмного продукту кожен споживач бажає отримати максимально відповідний
потребам, якісний та сучасний продукт. Не останніми вимогами до продукту також є його безпечність та вартість, оскільки остання може варіюватись в залежності від кількості користувачів у системі. Сучасні баг трекери вміщують у собі цілий
ряд характеристик та функціональних можливостей для забезпечення зручного та швидкого процесу розробки.
Для початку необхідно визначити основні потреби кінцевого споживача та вимоги, що можуть
бути поставлені перед продуктами даного виду.
Клієнтів умовно можна розділити на дві групи: великі компанії та середні і малі компанії; адже підхід
до розробки у компаній доволі різний, тому і потреби до продукту орієнтовані відносно до виду та
сфери діяльності, проте націлені на результат [2].
Для великих компаній основними вимогами є
наступні:
 Масштабованість та гнучкість, адже програмним забезпеченням будуть користутись на усіх
проектах, а їх може бути багато; при тому команди
розробників можуть складатися щонаймешне з десятка людей, яким необхідна комунікація як всередені одного проекту, так і поза ним. Необхідною
умовою є забезпечення одночасного доступу безлічі користувачам одночасного до кількох проектів
для комунікації та паралельної розробки.
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 Безпечність. Безперечно програмний продукт має бути безпечним для користування, мати
можливість збереження великого обсягу інформації
та заборони несанкціонованого доступу до задач
проекту.
 Швидкість роботи та інтерфейс. Дані характеристики є важливими для усіх клієнтів, що бажають інтегрувати на підприємстві систему відстеження помилок. Дружній інтерфейс є важливою
складовою програмного продукту, і гарантує успішну роботу користувача з системою, а також легкість сприйняття інформації. Важливим є швидкість відклику системи саме для великих компаній,
де в межах одного проекту може накопичуватись
десятки тисяч тікетів; і важливо, щоб кожен користувач був здатен швидко отримати доступ до бажаної інформації. При розробці продуктів, а особливо
тих, що підтримуються та розробляються роками,
за цей час накопичується безліч інформації, історії
та виконаних задач – тому необхідно оптимізувати
роботи з даним функціоналом.
 Інформативність та сповіщення. Так як в
баг трекінгових системах задачі протягом свого
життєвого циклу переходять із одного стану на інший або можуть бути призначені тому чи іншому
користувачу з’являється необхідність сповіщення
користувача про перехід того чи іншого тікета в новий стан. Адже більшість користувачів не переглядає кожного разу систему, щоб подивитись чи отримав він нову задачу: тому сповіщення потрібно реалізувати таким чином, щоб вони швидко
надходили користувачу на пошту або телефон. Тим
самим розробник або інший учасник команди завжди перебуває в курсі подій, не відволікаючись від
основної роботи.
Щодо середніх та малих компаній вимоги відрізняються:
 Вартість програмного продукту. Для компаній, що мають невеликі команди або ж орієнтовані на короткотривалі проекти важливим є невисока ціна програмного продукту, адже більшість
команди розробників може здійснювати комунікацію поза баг трекінговою системою і витрачати значні кошти на це не варто; проте системи дуже полегшують роботу учасників команди та збільшують
продуктивність.
 Доступ до програмного забезпечення. Для
користувачів, що часто знаходяться поза офісом,
наприклад на зустрічі з клієнтами абощо, важливим
є цілодобовий доступ до системи із будь якого пристрою, адже це дуже зручно мати змогу переглянути поточний стан задач проекту та відповісти замовнику на всі питання або додати корективи до вимог, що були поставлені до програмного
забезпечення, що розробляється.
Огляд існуючих рішень
Система відстеження помилок являє собою
програмний продукт, що надає можливість враховувати та контролювати процеси створення нового
функціоналу та помилки, що виникають під час розробки; а також відстежувати процеси усунення помилок, стадії розробки функціоналу чи проблеми
під час реалізації вимог продукту.
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Зі зростанням потреб користувачів, кількість
таких продуктів на ринку, як баг трекінгові система
постійно зростає; адже у кожної компанії власний
підхід до розробки програмних продуктів, власне
бачення процесу розробки. Існують компанії, що
працюють лише над єдиним програмним продуктом, інші – представляють на ринку лінійку програмних рішень, а деякі використовують баг трекери у
власних цілях. Також є важливим розмір компанії,
адже сучасні системи відстеження помилок мають
здатність адаптуватися до потреб клієнта, пропонуючи різноманітні ріщення для невеликої команди
розробників або грандіозні проекти для безлічі команд з кількома програмними рішеннями.
На сьогодні, існує безліч систем відстеження
помилок: від лідерів ринку до невідомих пілотних
проектів, створених студентами вузів для власного
користування та отримання досвіду у сфері розробки. В статті поговоримо про деякі з них: Jira,
YourTrack та Trello.
Тож проаналізуємо можливості вищезгаданих
розповсюджених систем відстеження помилок та
визначимо їх призначення і переваги.
Основним із лідерів ринку у світі є баг трекер
Jira – система відстеження помилок, призначена
для комунікації користувачів і може бути використана для керування проектами. Jira має веб-інтерфейс, що реалізований шляхом використання новітніх технологій, які дозволяють забезпечити цілісніть даних та безпеку доступу користувачів [3].
Система дозволяє відстежувати помилки, керувати багатьма проектами під управлінням різними користувачами; надає можливість одночасного доступу до кількох проектів та роботи безлічі
користувачів одночасно. Завдяки веб-інтерфейсу
робота із системою доволі швидка, а механізми управління дозволяють привидшити розробку шляхом оцінювання вимог, контролювати виконання
задач для створення якісного програмного забезпечення. В Jira є механізм новин, що дозволяє користувачу стати підписником тієї чи іншої задачі та
отримувати відомості про зміну стану задачі і швидко реагувати на ці зміни.
Завдяки великим кількостям плагінів та модулів в системі, досягається її гнучкість та здатність
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до масштабування. Адже система може бути налаштована під будь які потреби клієнта.
Одним із відомих баг трекерів є YourTrack, що
запропонований компанією JetBrains та доступний
у вигляді хмарного сервісу або автономного серверу. Система є open-source платформою та безкоштовна для команди, що не перевищує п’яти розробників.
Дана система відстеження помилок є зручною,
адже вона підтримує різні методології розробки,
тобто може підлаштовуватись під потреби конкретного проекту. Також YourTrack має достатньо невисоку ціну, що є зручним для середніх та малих
компаній. Система надає можоивість здійснювати
швидкий пошук задач в рамках проекту та містить
інформацію про версію проекту, задачі та план роботи. Також в системі реалізовані сповіщення про
зміну стану задач, які можна переглянути з будь
якого девайсу. Особливістю системи є підтримка
звітності: керівник проекту в будь який час може
отримати звітість щодо процесу розробки та успішності виконання задач в рамках версії.
В останній час серед розробників розповсюджується додаток Trello, що являє собою безкоштовний веб додаток для керування проектами невеликих груп, розроблене Fog Creek Software. Trello використовує для керування проектами відому
методологію Kanban. В системі створюються дошки, що можуть бути представлені одним проектом
або версією всередині одного проекту. Всередині
дошки можна створювати окремі стани для карток.
В розрізі стану створюються картки – задачі, що поставлені для виконання в рамках версії. Trello містить низку тегів – станів, в які може переходити задача протягом життєвого циклу [4].
Перевагою сервісу є його безкоштовність, і можливість використання будь якими користувачами.
Доступ до Trello можна отримати з будь якого пристрою, адже це веб ресурс; і в дорозі учасник команди зможе переглянути поточні задачі та план
робіт. Баг трекер має доволі зручний інтерфейс та
можливість налаштування функціоналу в залежності від потреб користувачів.

Таблиця 1.
Класифікатор/
Система
Jira
YourTrack
Trello

Порівняльна характеристика систем відстеження помилок
Масштабованість та фу- Інформативність
та Open
нкціонал
User-Friendly Interface
Source
+
+
+
+
+
+
+

З наведеної таблиці, можна зробити висновки,
що на сучасному ринку ПЗ існує безліч рішень для
полегшення розробки та планування, адже в більшості систем з легкістю реалізовано потужний функціонал для керування проектами з будь якими потребами. Проте постає питання про доступ до системи та керування процесами ззовні [5].
Так як більшість систем розташовуються на
серверах компанії всередині локальної мережі, то

Легкий доступ
до системи
+

користувачі не мають можливості керування розробкою віддалено. Лише Trello є загальнодоступним
планером, проте можливості його обмежені.
На мою думку, доцільно створити систему, що
надає можливість використовувати широкий функціонал для задоволення потреб клієнта та доступ до
проектів поза межами локальної мережі, без використання додаткових правил.
Висновки
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Зробивши огляд сучасних розповсюджених
баг трекінгових систем можна зробити висновки
щодо доцільності використання систем у компаніях
різного розміру. Варто зауважити, що всі представлені системи мають ряд переваг та зручні у використанні,проте деякі з них не орієнтовані на великі
компанії. Для великих компаній найзручнішим баг
трекером є Jira, яка здатна до масштабування у межах великої кількості проектів, де оптимізована робота з безліччю тікетів та представлена можливість
формування нового продукту та реалізації потреб
користувача шляхом додавання плагінів та модулів,
що забезпечать інформативний та зручний процес
розробки програмного продукту.
При розробці програмного забезпечення в середніх та малих компаніях можуть використовуватись YourTrack та Trello; тут важливо визначити: чи
необхідно компанії вкладати кошти в систему для
забезпечення якісного процесу розробки, або
можна скористатись безкоштовним веб додатком з
обмеженими можливостями. Так як обидва додатки
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підходять для застосування у невеликих командах
розробників, проте, якщо керівник проекту бажає
отримувати звіти щодо процесу розробки та успішності виконання поставлених задач – варто використовувати систему YourTrack.
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Анотація
В статті здійснено обґрунтування екологічної безпечності використання продуктів, отриманих при
утилізації фосфогіпсу в технологіях біохімічного газоочищення та дефосфотації стічних вод і мулових
осадів. Визначено, що біосірка, як продукт утилізації фосфогіпсу в системах біодесульфуризації, не містять у своєму складі рухомих форм важких металів (ВМ) та складається не тільки з елементарної сірки, а
також з біомаси бактерій та органічних сполук сірки, містить карбонат кальцію та залишковий гіпс, що
дозволяє її застосовувати у сільському господарстві як компонент комплексного добрива. Мікропольові
дослідження органо-мінерального біогенного композиту на основі мулових осадів та фосфогіпсу показали,
що при його внесенні у ґрунт відбувається збільшення частки ВМ, що міцно пов'язані в мінерально-органічній структурі і недоступні для рослин. Крім того, біогенний композит містить корисні макро- і мікроелементи, зокрема Ca, K, S, Mg, Fe тощо, що дозволяють стимулювати активність ґрунтового біому в процесі ремедіаціїї забруднених ВМ ґрунтів.
Abstract
The paper focused on substantiates the ecological safety of products of phosphogypsum utilization from technological systems of biochemical gas purification and dephosphatation of wastewater and sewage sludge. It was
determined that bio-sulfur as a product of phosphogypsum utilization in bio-desulfurization systems does not contain moving forms of heavy metals and consists, in addition to elemental sulfur, also biomass of bacteria and
organic compounds of sulfur, calcium carbonate and gypsum residues, which allows it to be used in agriculture as
a component of complex fertilizers. Micro-field studies of organo-mineral biogenic composite on the basis of
sewage sludge and phosphogypsum showed that after it was introduced into the soil, the increase in the proportion
of metals that were tightly bound in the mineral-organic structure and unavailable to plants occurs. In addition, the
biogenic composite contains useful macro- and microelements, in particular Ca, K, S, Mg, Fe, etc., which can
stimulate the activity of biomass soil in the process of remediation of soils contaminated with heavy metals.
Ключові слова: екологічна безпечність, продукти утилізації, фосфогіпс, важкі метали, захист навколишнього середовища
Keywords: ecological safety, products of utilization, phosphogypsum, heavy metals, environment protection
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Вступ та огляд попередніх досліджень. Фосфогіпс, що належить до четвертого класу небезпеки, є багатотонажним відходом хімічної промисловості [1,2]. Його відвали стають причиною відчуження значних за площую територій природних
екосистем та джерелами підвищеного техногенного
навантаження в регіоні, що обумовлено забрудненням атмосфери сполуками фтору, які випаровуються з відвалу, підкисленням стікаючих дощових
вод до значень рН у межах від 3,0 до 5,0 од. залежно
від віку відвалу та посиленням рухливості токсичних компонентів і можливості міграції їх у ґрунти
навколо відвалів.
Слід зауважити, що з усіх напрямків виробництва з фосфогіпсу товарного продукту найбільш дослідженим і поширеним є його застосування у будівельній сфері [3-6]. При цьому можна виділити основні недоліки відомих технологій утилізації
фосфогіпсу з точки зору їх екологічної небезпеки,
згрупувавши таким чином:
- значна витрата теплових та енергетичних
ресурсів на одиницю готової продукції;
- процес додавання води для відмивання фосфогіпсу від водорозчинних домішок та після видалення з фосфогіпсу вона перетворюється в стічні
води; застосування хімічних реагентів при нейтралізації фосфогіпсу також спричиняє утворення додаткових стічних вод, які потребують очищення;
- наявність значної кількості газоподібних
викидів в навколишнє середовище; підвищення витрати палива, що спалюється супроводжується збільшенням викидів парникових газів, таких як вуглекислий газ і пари води.
Завдання зниження техногенного навантаження на довкілля від фосфогіпсу повинно вирішуватися на перетині різних еколого - технологічних
рішень. Одним з можливих напрямків може стати
його використання в технологіях захисту атмосферного повітря в системах біохімічного очищення
газових потоків від газоподібних сполук сірки, вуглекислого газу і азотовмісних сполук газових викидів. В [7] було запропоновано спосіб очищення,
який передбачає іммобілізацію мікроорганізмів на
мінеральному носії, що виготовлений на основі модифікованого фосфогіпсу У процесі утилізації завантаження із фосфогіпсу в технологіях захисту атмосферного повітря утворюється вторинний органомінеральний продукт у вигляді біосірки.
У роботі [8] запропоновано використання фософгіпсу як мінеральної добавки в технологіях анаеробної стабілізації в умовах сульфатредукції в системах біологічного очищення стоків та мулових
осадів із вилучення біогенних речовин (сполук фосфору). Для розробки комплексної технології утилізації фосфогіпсу в процесі біохімічного очищення
стоків та мулових осадів було здійснено експериментальне моделювання кінетики автокаталізу процесу анаеробної мікробіологічної деструкції при
внесенні у систему дигідратного фосфогіпсу для
стимулювання виділення фосфат-іонів із стоків та
їх осадів. При цьому було розроблено технологічні
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системи комплексної утилізації відходів з утворенням побічного продукту - органо-мінерального
композиту на основі мулових осадів та фосфогіпсу.
Відповідно визначається актуальністю дослідження фізико-хімічних та біохімічних характеристик продуктів утилізації фосфогіпсу в біохімічних
технологічних рішеннях захисту довкілля для визначення їх рівня екологічної безпечності при впровадженні у природні та природньо-антропогенні
комплекси навколишнього середовища.
Таким чином, метою цього дослідження стало
обґрунтування екологічної безпечності використання продуктів утилізації фосфогіпсу в технологічних рішеннях захисту НС.
Матеріали та методи дослідження екологічної безпечності використання продуктів обробки фосфогіпсу в технологіях захисту навколишнього середовища. Розроблення технологічних
рішень утилізації фосфогіпсу в якості мінеральної
сировини для стимулювання розвитку необхідних
еколого - трофічних груп мікроорганізмів дозволить знизити техногенне навантаження від об’єктів
накопичення цих відходів, при цьому зможе забезпечити ефективне очищення компонентів довкілля
при використанні дигідратного фосфогіпсу та продуктів його обробки як завантаження в біотехнологічних системах захисту навколишнього середовища. У процесі обробки відвального фосфогіпсу
одержується мінеральний носій для іммобілізації
мікроорганізмів в технологіях захисту водних екосистем, в системах біохімічного очищення газових
сумішей, в технологіях відновлення забруднених
ґрунтів.
Біогенні композити, що пропонуються на основі фосфогіпсу, можна поділити на такі групи:
1. органо-мінеральні композити на основі дигідратного фосфогіпсу та мулових осадів, що отримано в процесі їх сумісної анаеробної стабілізації в
умовах сульфатредукції. Такі біокомпозити не містять у собі іммобілізованих мікроорганізмів, при
цьому безпосередньо при впровадженні в ґрунтовий комплекс взаємодіють з його біотичною компонентою для стимулювання природних процесів гуміфікації та мінералізації, що впливає на буферні
властивості ґрунтів;
2. гранули дигідратного фосфогіпсу, що модифіковані добавками (вапном та біоактивною
сіллю мангану), які можуть бути використанні як
мінеральний носій для мікроорганізмів в різних біотехнологічних рішеннях захисту НС;
3. власне біонеорганічні системи, що складаються із мінеральної основи – дигідратного фосфогіпсу із напиленням з інших техногенних відходів,
що містять іммобілізовану асоціацію необхідних
еколого-трофічних груп мікроорганізмів залежно
від напрямку використання. Наприклад, фосформобілізуючих бактерій – для стимулювання відновлення ґрунтів, мікроорганізмів деструкторів складних вуглеводнів та фенольних сполук, сульфурокислюючих бактерій – для задіяння в процесі
газоочищення в системах біодесульфуризації тощо.
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Виробництво першого різновиду композитного матеріалу безпосередньо пов’язане з реалізацією технологічних рішень утилізації фосфогіпсу в
технологіях захисту водних екосистем.
Модифіковані гранули фосфогіпсу (2-ий та 3ий різновид композитного матеріалу) повинні мати
відповідні еколого - біохімічні та фізико - хімічні
характеристики для їх найбільш ефективного та
екологічно безпечного застосування:
- вміст біогенних елементів, що дозволяють
стимулювати розвиток бактеріального матриксу,
який використовується в системі очищення;
- здатність до утворення сорбційної поверхні,
на якій легко розвиваються необхідних екологотрофічних груп бактерій;
- оптимальний розмір для створення на їх поверхні аеробних умов для можливості розвитку необхідних груп бактерій;
- розширення поверхні дотику між рідкою та
газоподібною фазами та бактеріальним матриксом;
- стійкість при експлуатації в ацидофільному
технологічному режимі;
- виробництво біосірки.
Отже, використання модифікованих гранул
фосфогіпсу буде сприяти стабільній роботі технологічних систем та нівелюватиме необхідність введення до системи додаткових доз поживних речовин, що дозволить підвищити ефективність роботи
біохімічних технологій захисту НС.
Методи дослідження. Повітряно-сухі зразки
використовувалися для визначення фракцій важках
металів. Здійснювались рентгендифрактометричні
дослідження мінеральної складової. Дослідження
були виконані на автоматизованому дифрактометрі
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ДРОН-4-07. Система автоматизації ДРОН-4-07 базується на мікропроцесорному контролері, що забезпечує керування гоніометром ГУР-9 і передачу
даних у цифровому вигляді на ПК. Експериментальні результати передавалися безпосередньо в програмний пакет підтримання експерименту DifWin1. Але за допомогою рентгенодифракційного методу можливо проаналізувати лише мінеральну
складову ґрунту та композитів на основі фосфогіпсу. Відповідно для вивчення всіх форм находження металів було виконано хімічну екстракцію
за фракціями за відповідними методиками [9-11].
Мікроскопічний аналіз зразків виконаний з використанням зображень поверхні об’єкту з високою
просторовою роздільною здатністю та глибиною
різкості у відбитих електронах (BSE) за допомогою
растрової електронної мікроскопії SEM-EDX (з використанням енергодисперсного аналізатора) в поєднанні з мікроаналізом елементного складу.
Характеристика органо-мінерального продукту утилізації фосфогіпсу в системах біодесульфуризації газових потоків. Використання модифікованих гранул фосфогіпсу у системі біохімічної десульфуризації спрямоване на досягнення
екологічного ефекту, що містить такі складові: видалення токсичних сполук із газових потоків; зниження емісії парникових газів; біохімічна сорбція
токсикантів з виведенням їх із природнього кругообігу в екосистемі; зниження техногенного навантаження від місць складування фосфогіпсу. При
цьому технологічне рішення дозволяє отримати в
процесі метаболічної активності тіобактерій органо-мінеральний продукт – біосірку (рис. 1).

Рисунок 1
Характеристика продукту утилізації фосфогіпсу в системах біодесульфуризації газових потоків
Біосірка як вторинний продукт біодесульфуризації газових потоків має широкий спектр застосування саме в сільському господарстві. Це обумовлене тим, що біосірка відрізняється за складом і

властивостями від газової сірки, отриманої з використанням реакції Клауса, і може містити домішки
у вигляді органічних сполук сірки, відмерлої біо-
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маси мікроорганізмів, часток компонентів трансформованого фосфогіпсу (карбонат кальцію, гіпс, сульфіди металів).
Біосірка може застосовуватися як компонент
добрива. Невеликий розмір часточок сірки гарантує
їхній рівномірний розподіл по поверхні органів рослин і має пролонгуючу дію. Так як популяції тіобактерій є нешкідливою для навколишнього середовища, то й продукти їх життєдіяльності також нешкідливі, і у разі залишку тіл мертвих бактерій
серед гранул біосірки, вони поповнять склад ґрунтового гумусу без шкоди навколишньому середовищу.
Біосірка не токсична, є можливість дозування
цього продукту при розчиненні залежно від варіантів використання (наприклад, позакоренева або коренева обробка). Біосірка також може застосовуватися як акарицид для боротьби з рослиноїдними
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кліщами і як фунгіцид, у першу чергу, проти мучнисторосистих грибів.
Характеристика органо-мінерального продукту сумісної анаеробної стабілізації фосфогіпсу та мулових осадів в системах дефосфотації.
У процесі анаеробної стабілізації формується органо-мінеральний продукт, який після відділення
від рідкої фракції та просушування має сіро-коричневе забарвлення та за консистенцією нагадує агреговані ґрунтові частки (рис. 2).
Серед основних компонентів мінеральної
складової кінцевого продукту анаеробної стабілізації суміші можна виділити такі: кварц або аморфний кремнезем – SiО2; гідроксид калію (потазіум гідроксид) – КОН; брушит – CaPO3(OH) ∙ 2H2O; кальцид – СаСО3; сульфат амонію (маскагніт);
сульфіди заліза (марказит), цинку(сфалерит), міді
(ковеліт), хрому тощо, які утворюють складну сульфідну фракцію.

Рисунок 2 – Знімок загального вигляду органо-мінерального композитного матеріалу на основі
фосфогіпсу та мулових осадів після анаеробної стабілізації в умовах дисиміляційної сульфатредукції
Вміст основних елементів в органо-мінеральному композиті на основі фосфогіпсу та мулових
осадів, отриманого після їх сумісної анаеробної

стабілізації в умовах дисиміляційної сульфатредукції наведено в табл. 1.

Таблиця 1 –
Вміст основних елементів в біогенному композиті у перерахунку на оксиди, %
SiO2
Al2O3
CaO
K 2O
MgO
Na2O
37,65
8,4
31,3
3,2
1,7
3,4
SO3
ZnO
Fe2O3
CuO
P2O5
NiO
9,5
0,01
0,45
0,003
0,5
0,0014
При цьому сполуки фосфору були виділені в
рідку фракцію та можуть бути застосовані в комплексі з одержаним органо-мінеральним продуктом. Отримані результати аналізу мінеральної складової кінцевого продукту підтверджують основні
положення вищенаведеної біохімічної моделі процесу.
У процесі анаеробної конверсії та мінералізації
відбуваються перетворення компонентів органо-мінеральної суміші відходів, які характерні для стру-

ктурних змін агрегатів ґрунтового комплексу в процесі автокаталітичного регулювання буферних властивостей, та які можна використовувати для біохімічного зв’язування забруднюючих речовин у ґрунті (рис. 3).
Мікроскопування агрегатів біогенного композиту показало, що органічна речовина в цих асоціаціях є нерівномірно розподіленою плівкою з невеликими органічними молекулами, найчастіше складається з «бульбашок» розміром з колоїдну частина
органічних компонентів (рис. 4).
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Рисунок 3 – Блок-схема перетворень в біокомпозиті на основі мулових осадів та фосфогіпсу,
сформованого в процесі їх сумісної анаеробної конверсії

Рисунок 4 – Мікрофотографія структури біогенного композитного матеріалу на основі мулових осадів
та фосфогіпсу
Дослідження кількісних і якісних змін в фракційному складі ґрунтового комплексу сірого лісового ґрунту проводилось при внесенні зростаючих
доз біокомпозиту на основі мулових осадів та фосфогіпсу. При цьому зберігається вся сукупність
природних ґрунтових і екологічних факторів. Дослід проводився в блоках з оргстекла з перфорованим днищем площею 0,20 м2 (0,5 х 0,4 х 0,5 м).
Блоки були заповнені сірим лісовим ґрунтом із території з високим рівнем техногенного навантаження, що містить свинець на рівні 17,6–21,2 мг/кг
та кадмій – 0,55–1,00 мг/кг (валова форма).
Дані дослідження кінетики вилуговування іонів металів в системі «ґрунтовий комплекс-біокомпозит» (після обробки) за послідовних екстракцій
свідчать, що у загальній сумісності п’яти основних
фракцій металів становили неменше 86 % мас. в
стійких органічних сполуках (37 %) та залишковій

фракції (49 %), що міцно зв’язується з матрицею мінералізованих осадів (силікатами та сульфідами).
Мікроскопічний аналіз, виконаний з використанням зображень BSE за допомогою растрової електронної мікроскопії в поєднанні з мікроаналізом
ґрунту після внесення біокомпозиту на основі мулових осадів та фосфогіпсу показав наявність в мінеральній фракції мінералів кварц, гіпс та сполуки,
що містять Fe та важки металів, зокрема Pb, зі складом відповідно до результатів дифрактометричного
аналізу. Слід зауважити, що міцне зв’язування важких металів забезпечують стійкі органо-мінеральні
сполуки.
Висновки. У ході дослідження встановлено,
що утворені в процесі утилізації фосфогіпсу продукти, зокрема біосірка та органо-мінеральний біокомпозит є екологічно безпечними і в перспективі можливе їх використання в різних сферах господарської
діяльності.
Рентгендифрактометричні
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дослідження дозволили визначити наявність корисних мінеральних елементів у кінцевих продуктах
утилізації фосфогіпсу. Було визначено, що біосірка
не містять у своєму складі рухомих форм важких
металів та складається, окрім елементарної сірки,
також з біомаси бактерій та органічних сполук сірки, містить карбонат кальцію та залишки гіпсу, що
дозволяє її застосовувати у сільському господарстві
як компонент комплексного добрива. Мікропольові
дослідження органо-мінерального біогенного композиту на основі мулових осадів та фосфогіпсу показали, що при його внесенні у ґрунт відбувається
збільшення частки металів, що міцно пов'язані в мінерально-органічній структурі і недоступні для рослин. Крім того, біогенний композит містить корисні макро- і мікроелементи, зокрема Ca, K, S, Mg,
Fe тощо, що дозволяють стимулювати активність
ґрунтового біому в процесі ремедіаціїї забруднених
важкими металами ґрунтів.
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Анотація
Проведено аналіз процесів управління компонентами конкурентних переваг ВНЗ, отримана залежність узагальнюючого функціонально-статистичного критерію. Показано, що в якості ідеальної системи
можна застосовувати модель Уілсона, як базову модель управління.
Отримано розрахункову формулу критерію оцінки ефективності і оптимізації процесів управління
компонентами конкурентних переваг у ВНЗ, що в комплексній формі узагальнює не тільки вартісні, але і
інформаційні характеристики процесу в плановому періоді за певний інтервал часу. Представлена формула
може бути застосована для довільних реальних ситуацій в інтегрованій організаційно-економічній системі.Для розрахунку показників ефективності і оптимізації процесів управління компонентами конкурентних переваг ВНЗ у навчальних процесах потрібно отримати розрахункові значення кількості інформації
в реальній системі, використовуючи закони розподілу рівнів критерію оцінки ефективності і оптимізації
процесів управління компонентами kp ВНЗ.
Abstract
The analysis of the processes of management by the components of competitive edges of higher educational
establishments is conducted, the dependence of the summarizing functionally-statistical criterion of such processes
has been received.
It has been shown that it is possible to apply the model of Wilson as an ideal system and as a base case frame.
The calculation formula of the criterion of estimation of efficiency and optimization of management by the
components of competitive edges of higher educational establishments has been obtained. It summarizes in a complex form not only cost but also informative descriptions of process in the planned period for a certain time domain.
The presented formula can be applied for the arbitrary real circumstances in the integrated organizationally-economic system.
For the calculation of the indexes of efficiency and optimization of the processes of management by the
components of competitive edges of higher educational establishments in the educational processes it is necessary
to get the calculation values of information content in the real system, using the laws of distribution of change of
levels of criterion of estimation of efficiency and optimization of the processes of management components for a
higher educational establishment.
Ключові слова: конкурентні переваги ( kp ), ентропія, інформаційна складова, інтервал часу, кри-

 

 
терій оцінки ефективності і оптимізації (Кеоу kp ), компоненти, вартісна складова, ідеальна система, дійсна система.
Keywords: competitive edges(

kp), entropy, informative constituent, time domain, criterion of estimation
of efficiency and optimization (Кеоу kp), components, cost constituent, ideal system, actual system.
ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
За весь час розвитку вищої освіти спостерігаємо два напрями: початковий - відображає
повне державне втручання , та наступний, що представляє ринкові стосонки в освіті.
Початковий напрям розкриває заідеологізаванність освіти, де відсутність змагальності ідей позбавляла право вибору молодим особам майбутніх
професій.
Пропозиції від ВНЗ були відсутні внаслідок
ідеологічного планування.
Сучасний, наступний напрям розкриває демократичний, ринковий підхід до вибору професійного напряму відповідно до структури освіти розвинутих країн світу [1].
Демократизація суспільства при постійно зростаючому попиті на вищу освіту та перехід до ринкових відносин обумовили створення нових ВНЗ,
тому ринок освітніх продуктів України є досить насиченим, що свідчить про активний процес якісного перетворення освітньої системи на основах
процесів дистанційного навчання [2].
Важливим етапом в діяльності ВНЗ є процес
управління компонентами конкурентних переваг,
які забезпечують ритмічність, безперервність і надійність навчального процесу, відкриваючи можливості реалізації математичних моделей дійовості

студентів ВНЗ та унеможливлюють надмірну кількість випускників по відповідним професійним напрямам та нестачу в перспективі інших. В даний
час управління вищими навчальними закладами
здійснюється на основі систем стандартів ВНЗ.
Вартість таких систем досить значна, тому ігнорувати ними неможливо. Застосування таких систем
вимагає чітких процесів управління матеріальними
та фінансовими потоками, що зменшує операційні
затрати ВНЗ та забезпечує стабільність управління
тільки в цілому. Тому проблемам моделювання
процесів управління ВНЗ на основі компонентів
конкурентних переваг є актуальною новою проблемою. При моделюванні динаміки конкурентних переваг в якості критерію оцінки ефективності управління і оптимізації приймається середнє значення затрат на управління компонентами
конкурентних переваг за певний період часу. Такий
критерій враховує тільки вартісні параметри процесу і обмежує повне представлення його ефективності і оптимізації. Особливо це стосується управління ВНЗ як інтегрованої організаційно-економічної системи (ІОЕС) з системними ресурсами (SR),
в які включається конкурентний потенціал з конкурентними перевагами KP( kp ) [3],
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(1)

В таких умовах при управлінні компонентами
конкурентних переваг зростає ціна помилки і невірного вимірювання запиту, а також контролю за рівнями конкурентних переваг. І як результат маємо,
що випускники вищих навчальних закладів, які покликані продовжувати діяльність професійних напрямів не мають змоги отримати роботу за фахом,
а відтак змушені виконувати обсяги спрощених робіт, які не притаманні їхній кваліфікації. Здешевлення робочого потенціалу високого кваліфікаційного рівня стримує конкурентоспроможність економіки, а тому відбувається відтік інтелектуального
ресурсу. Таким чином, фінансовий капітал, який
направлений на ріст інтелектуальної сфери в Україні знецінюється і констатується факт конкретної
невідповідності запиту і пропозиції трудових ресурсів, а саме, збільшення фахівців однієї професії та
зростання потреб в інших.
Тому, для таких обставин критерій ефективності і оптимізації управління компонентами конкурентних переваг повинен враховувати і інформаційну складову системи управління конкурентними
перевагами, що на нашу думку, доповнюючи математичними моделями інтегрального критерію оцінки конкурентного потенціалу ВНЗ [3], дозволить
уникати від надмірної кількості випускників однієї
професії та забезпечувати наявність інших професій за вимогами ринку праці.
Метою роботи є побудова моделі критерію
оцінки ефективності і оптимізації процесу управління конкурентними перевагами(Кеоу kp ),
який би в комплексній формі міг би узагальнити не
тільки вартісні, але і інформаційні характеристики процесу за певний інтервал часу: (t2;t1).
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
При виборі критеріїв ефективності і оптимізації керуються наступними вимогами:

 

K

eоy
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вимір ефективності інтегрованої організаційно-економічної системи (ІОЕС);
 повна та загальна функціональність;
 кількісна форма представлення;
 реакція на зміни основних параметрів системи;
 порівняння різних можливих варіантів системи.
Критерій повинен відображати мету функціювання системи при цьому мету слід представити у
вигляді функціонала параметрів системи. В якості
показника ефективності і оптимальності системи
управління конкурентними перевагами використовуються наступні аргументи [4]:
 рівень обслуговування, що виражається відношенням числа конкурентних переваг до необхідної кількості;
 ймовірність необхідних конкурентних переваг;
 економічні показники.
При побудові моделі критерію оцінки ефективності і оптимізації управління конкурентними перевагами, з огляду на спектр показників, приходимо до норми, що ефективність і оптимізація процесу управління конкурентними перевагами
направлена на зниження затрат, які витрачаються
на підготовку майбутніх фахівців у ВНЗ. Тому,
при побудові моделі критерію управління конкурентними перевагами в якості компонентів ефективності і оптимізації системи вибирають фінансові та
матеріальні витрати, які затрачаються на підготовку фахівців, доповнення ліцензійного обсягу по
випуску фахівців за вимогами ринку праці, а також
на розходи, що викликані надлишком випускників
або їх нестачу.
В загальному випадку критерій оцінки ефективності і оптимізації процесу управління конкурентними перевагами (K
) представимо у виeоy kp
гляді функціонала з відповідними компонентами :

 

kp =F*(G1, G2, V1, V2, V3, V4, V5,Q,t,z.)
при

(2)

G1  SP; K R; MTB ; NM z ,

 k
  n 
 m

G2  { N fg ; MTr   n p  ; F   s p  ; K R   rsR  }
 s 1 
 p 1   p 1 

де, G1 - ресурси основної освітньої діяльності
ВНЗ та її обслуговування, зокрема: (SP)соціальний потенціал, (KdR)-кадрові ресурси,
(MTв)- матеріально-технічна база, NMz -навчально-методичне забезпечення;
G2 - ресурси, що забезпечують свій розвиток та
g

відтворення всіх інших ресурсів, а саме: N f -фінансові накопичення та грошові надходження,

 k

MTr   n p  - матеріально-технічні ресурси нау p 1 
 n

кових підрозділів, F   s p  - фонд стимулю p 1 


 m R
вання праці персоналу ВНЗ, K R   rs  - кадрові
 s 1 
ресурси у сфері розвитку стратегічних ресурсів;
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V1- вартість інфраструктури ВНЗ з врахуванням вартості обладнання та затрати на утримання
обслуговуючого персоналу;
V2- вартість будь-якої одиниці компоненти
конкурентної переваги;
V3- втрачені кошти за невикористані компоненти конкурентної переваги;
V4 - втрачені кошти за дефіцит компоненти
конкурентної переваги;
V5 – збитки від надмірної кількості компонентів конкурентних переваг у випадках неможливості
їх реалізації;
Q - плановий період;
t - діючий час;
z – сумарність компонент конкурентних переваг.
Представлений функціонал (2) з перерахованими компонентами не є зручним для проведення
розрахунків. Тому деякі складові слід об’єднувати
в один компонент. Крім того, в залежності від конкретної постановки задачі і відповідній їй математичної моделі окремі компоненти функціонала (2)
можуть бути виключені з розгляду. В теорії управління інколи обмежуються довільним природним
класом компонентів управління, які залежать від
обмеженої кількості складових частин. Тоді оптимізаційна задача зводиться до побудови алгоритмів
по визначенню оптимальних значень цих компонентів. Тим не менше, при такому підході залишаються сумніви з приводу існуючих більш складних
правил представлення конкурентних переваг, що
забезпечать менші затрати. В деяких випадках вдається розвіяти ці сумніви та виділити умови, при
яких прості підходи в управлінні будуть оптимальними в порівнянні з більш складними. Відтак, модель критерію оцінки ефективності і оптимізації
процесу управління конкурентними перевагами дозволяє прогнозувати вплив компонентів на динаміку рівнів конкурентних переваг та мінімізувати
витрати, забезпечуючи оптимальні політики управління. Для використання таких підходів необхідно:
 мати математичний опис запитів на професійні напрями або їх використання в процесі підготовки у ВНЗ як інтегрованої організаційно-економічної системи (ІОЕС);
 обумовлювати правила відкриття нових
спеціальностей за відповідними професійними напрямами.
Якщо такі зовнішні умови задані, то можна
проаналізувати роботу системи управління конкурентними перевагами, тобто : знайти розподіл рівнів (kp), умови потреб у спеціальностях по професійним напрямам, терміни в забезпечені новими
спеціальностями, рівень підготовки бакалаврів та
спеціалістів і т.д. Вміння знаходити такі характеристики допомагає вибрати потрібний варіант політики управління та значення і види компонентів.
Разом з цим постановка оптимізаційних задач додатково передбачає:
 побудову функції, яка відображає економічну природу процесів управління компонентами
конкурентних переваг, тобто оцінити затрати на
підготовку фахівців в кількості, яка визначається
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оптимальною потребою відповідно до вимог ринку
праці;
 побудову функції вартості по додатковій
підготовці фахівців на основі компонентів конкурентних переваг при потребі поповнення.
В той же час при такому підході до побудови
критеріїв присутні деякі досить значні недоліки, що
пов’язані з такими факторами:
 процес зміни рівнів компонентів конкурентних переваг є стохастичним, бо на нього впливає
значна кількість випадкових факторів;
 характеристики запитів на спеціальності,
відповідно до професійних напрямів, часто носять
вибірковий характер;
 при управлінні значною кількістю компонент конкурентних переваг слід розробляти алгоритми контролю рівнів (kp), вибирати їх оптимальні
складові, і т.д.
Такі процеси характеризуються нечіткими функціями, мають свої закони розподілу, а відповідно
мають невизначеність, які характеризують ентропію (Е) процесу управління компонентами конкурентних переваг в іноваційно-логістичних системах
ВНЗ як інтегрованої організаційно-економічної
системи (ІОЕС) [17]. Отже, при побудові моделей
таких процесів дослідники обмежуються пошуком
значень сумарних витрат на компоненти конкурентних переваг у вигляді функціонала (2). Разом з
цим, залишаються осторонь процеси, що зв’язані з
технічною реалізацією процедур контролю та управління матеріальними потоками організаційноекономічній системі. Зауважимо, що мінімум функціонала (2) можуть забезпечити різні по своєму
складу і технічним характеристикам системи. Зрозуміло, що система управління компонентами конкурентних переваг у ВНЗ є ідеальною, якщо вона
забезпечує мінімум сумарних витрат на компоненти, має при цьому мінімальну вартість та забезпечує оптимальні алгоритми контролю і управління
(kp). Дійсна організаційно-економічна система
ВНЗ може тільки наближатися як завгодно близько
до ідеальної. Крім того процес зміни рівнів компонентів конкурентних переваг є стохастичним, оскільки на нього впливають значні випадкові фактори.
Тому стан компонентів (kp), як об’єкта контролю, у
будь-який момент часу має деяку невизначеність.
Отже, існуючі показники ефективності процесу управління компонентами конкурентних переваг характеризують тільки економічну складову і
не враховують її інформаційної складової. Відтак
питання якісного вибору критерію оцінки ефективності і оптимізації процесу управління компонентами конкурентних переваг ВНЗ потребує подальшого розв’язку.
Значне розповсюдження в практиці має критерій найбільшого середнього результату. Це обумовлено адитивністю показника середнього результату. Тим не менше, показник середнього результату, який лежить в основі такого критерію, не
враховує в явному вигляді необхідний результат.
Враховуючи, що процеси управління компонентами конкурентних переваг в організаційно-економічній системі характеризуються повторенням
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операцій, то для оптимізації таких систем доцільно
використовувати критерій, який-би більш повно відображав результат. Так, як процеси управління
компонентами конкурентними перевагами відбуваються під впливом багатьох випадкових факторів,
то це приводить до ймовірнісного розподілу стану
системи. Тому, до критерія оцінки ефективності і
оптимізації процесу управління компонентами конкурентних переваг (Кеоу kp ), слід включати ймовірнісну складову. Відтак в таких обставинах доцільно використати узагальнюючий функціональностатистичний критерій (УФСК) І.В.Кузьміна [5].
При синтезі критерію оцінки ефективності і
оптимізації процесу контролю і управління компонентами kp ВНЗ необхідно, щоб він характеризував ефективність і оптимізацію процесу управління компонентами конкурентних переваг. Критерій: Кеоу kp ВНЗ відповідає таким вимогам, якщо
він характеризує інформаційну здатність системи
контролю і управління.
Кількість інформації, яку отримує система за
інтервал часу (t2; t1) у процесі контролю і управління визначається як:

 

 

 

Іd(t2,t1) = Еo(t2;t1) – Е(t2;t1),

(3)

 

де Еo(t2;t1)- ентропія kp ВНЗ до початку процесу контролю і управління; Е(t2;t1) – залишкова ентропія kp ВНЗ, як (ІОЕС) і системи управління
після процесу управління і контролю.
Залежність (3) характеризує дійсний процес
отримання інформації компонентами конкурентних
переваг ІОЕС під впливом випадкових факторів. Залежність(3) дозволяє розрахувати інформаційну
здатність дійсної системи.
Ідеальна система дозволяє зняти невизначеність процесу отримання інформації. Тому, її ефективність з інформаційного погляду можна оцінити
як ентропію kp (ІОЕС) до початку процесу контролю і управління, а саме:

 

 

Іі(t2;t1) = Еo(t2;t1)
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ідеальної, тобто вказує на оцінку ефективності і оптимізації процесу управління компонентами kp .

 

Якщо залишкова ентропія kp інтегрованої організаційно-економічної системи наближається до
нуля: Е(t2;t1) →0,
то Кеоу kp наближається до 1 (Кеоу kp →1), а
це означає, що система контролю і управління діє
достатньо ефективно і навпаки.
Оригінальність критерію оцінки ефективності
і оптимальності процесу управління компонентами
kp ВНЗ полягає в його нормованості до крайніх

 

Eo (t2 ; t1 )  E (t2 ; t1 )
Кеоу kp 

(5)

kp=1;
для повністю невизначеної системи Кеоу kp=0, а
станів системи. Для ідеальної системи Кеоу

критерій оцінки ефективності і оптимальності для
довільної дійсної системи Кеоу kp представляється як:

Кеоу

kp(t1; t2 ) 

 

0  Кеоу kp≤ 1

 

Разом з цим, даному критерію Кеоу kp притаманні суттєві недоліки, а саме:
він є статистичною оцінкою ефективності,
яка не враховує динаміки процесу контролю і управління;
критерій не враховує складності та вартості
процесів контролю і управління в системах контролю і управління.
Для ліквідації цих недоліків потрібно оцінити
вартість інформаційної здатності ідеальної та дійсної системи управління компонентами конкурентних переваг ВНЗ методом приведення їх до середніх
витрат організації процесів контролю і управління
в ідеальних Si(t2;t1) та дійсних Sd(t2;t1) системах.
Тоді для дійсної системи контролю і управління мамо наступну оцінку :
(6)
I (t ; t )

OI d 

d

1

2

Sd (t1; t2 )

;

для ідеальної системи контролю і управління
компонентами конкурентних переваг ВНЗ є така
оцінка:

OI i



I i (t1 ; t2 )
.
Si (t1 ; t2 )

(7)

Порівнюючи дійсну систему контролю і управління з ідеальною системою, отримаємо:
Кеоу

Eo (t2 ; t1 )

Вираз (5) представляє собою критерій, який
показує степінь наближення дійсної системи до

 

 

(4)

Ефективність системи контролю і управління з
інформаційної точки зору оцінимо відношенням інформаційної здатності дійсної системи до інформаційної здатності ідеальної системи. Враховуючи вирази (3) та (4) отримаємо:

 

kp(t1 , t2 )



OI d

(8)

OI i

Підставляючи вирази (6) та (7) в (8), тоді критерій оцінки ефективності і оптимізації процесу управління конкурентними перевагами прийме вид:

I d (t 1; t2 ) Si (t1 ; t2 )
I i (t1 ; t2 ) S d (t1 ; t2 )

(9)
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А також, враховуючи вирази (3) та (4) критерій
оцінки ефективності і оптимізації процесу контролю і управління компонентами конкурентних переваг приймає вид наступного узагальнення :
Кеоу

kp  {Eo (t2 ; t1 )  E (t2 ; t1 )}Si (t2 ; t1 )
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Даний критерій оцінки ефективності і оптимізації
логічно пов’язує інформаційну здатність дійсної
системи контролю і управління з вартістю організації цього процесу і узагальнена характеристика нормується з ідеальним випадком.
Проведемо модифікацію Кеоу kp на основі
залежності (10), тоді отримаємо:

 

(10)

Eo (t2 ; t1 ) Sd (t2 ; t1 )

Узагальнений функціонально-статистичний
критерій (10) розкриває такі переваги як нормованість, очевидна простота, повнота відображення.
Кеоу

kp  {E (t ; t )  E (t ; t )}  S (t ; t )  G
o

2

1

Eo (t 2 ; t1 )  E (t 2 ; t1 )
Eo (t 2 ; t1 )

1

i

inf

 

якою складові частини

V

(12)

(11)

 Gvar

kp незмінної кількості як:

2  S1  M
,
Q

(15)

,
слід подавати через постійний інтервал часу:

T

(13)

Вирази (12) та (13) представляють очевидне відношення, саме : Ginf ≤ 1 та Gvar ≤ 1, а тому можна
представити, що:
Ginf× Gvar ≤ 1,

1

Таку систему, яка забезпечує сталі компоненти
kp можна описати моделлю Уілсона [7]. Згідно з

а

S (t ; t )
Gvar  i 2 1
S d (t 2 ; t1 )

2

Eo (t2 ; t1 ) Sd (t2 ; t1 )

Тут коефіцієнт Ginf представляє інформаційну
складову критерію оцінки ефективності і оптимізації процесу контролю і управління компонентами
конкурентних переваг, а коефіцієнт Gvar відображає
вартісну складову критерію. З виразу (11) очевидно, що
Ginf 

2

 

(16)

,

відтак сукупні затрати управління компонентами kp за весь запланований період Q будуть
складати:

 

Z suk  2  M  Q  S1 ,

(14)

тобто значення критерію знаходиться в сегменті [0;1]. Чим ближче значення критерію знаходиться до 0 (нуля), тим гірше працює система.
Якщо значення критерію наближається до 1( одиниці), то така система наближається до ідеального
стану.
На відміну від системи стандартів ВНЗ, логістична система ВНЗ як інтегрована організаційноекономічна система [6], в якій здійснюється моніторинг коефіцієнтів Ginf та Gvar , функціонує і тоді,
коли процеси в цій системі організовані не коректно. Негативні наслідки таких дій, як і у системі
стандартів ВНЗ, накопичуються незалежно від
людського фактору та проявляються тоді, коли виправити їх неможливо. Тим не менше, завдяки коефіцієнтам Ginf та Gvar , що є складовими критерію
оцінки ефективності і оптимізації здійснюється контроль стану процесів в системі у їх ймовірностному прояві відповідно до ідеальної системи,
тобто система, в якій відсутня будь-яка невизначеність і, яка є повністю контрольованою.
Враховуючи компоненти функціонала моделі
критерію оцінки ефективності і оптимізації процесу управління конкурентними перевагами (2), зазначимо, що ідеальна система управління kp повинна бути передбаченою, а умови функціонування
ідеальної системи незмінними.

2  S1  Q
M

(17)

де М - загальна потреба компонентів за період
Q;
S1 - затрати ВНЗ на забезпечення компонентів
конкурентних переваг;
Zsuk – сукупні затрати управління компонентами kp за період Q.
Отже, перша складова узагальненого функціонально-статистичного критерію – вартість організації процесу в ідеальній системі Si(t2,t1) визначається
по формулі (17).
Затрати управління компонентами конкурентних переваг в дійсній системі Sd(t2;t1) визначаються
дійсними умовами функціонування та відрізняються від Si(t2;t1) , а також потребують обчисленню
шляхом моделювання процесів функціонування
дійсної системи.
Для визначення інформаційної складової функціонально-статистичного критерію оцінки ефективності і оптимізації процесу управління конкурентними перевагами (Кеоу kp ) необхідно
знову розглянути ідеальну систему управління компонентами kp .
Максимальна ентропія системи досягається
при однаковій ймовірності станів системи. Під станом системи управління компонентами kp слід
розуміти кількість компонентів, які знаходяться в
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системі. Згідно динаміки ідеальної системи управління kp ймовірність визначається як:

 

1
pk (t2 , t1 )  , k  1,2,3,...V
V

(18)

Тоді ентропія ідеальної системи на основі залежності (18) прийме вид:
V

1
1
1
log 2   log 2
V
V
k 1 V

E0 (t2 ; t1 )  

(19)

Ентропія дійсної системи Е(t2,t1) визначається
ймовірностями станів дійсної системи
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pm (t2 ; t1 )  P( z  m) , або
z

E (t2 ; t1 )   pm log 2 pm

(20)

m 1

тобто стаціонарними ймовірностями того, що
в будь-який момент часу в системі управління компонентами kp кількість компонентів конкурентних переваг становить рівно z одиниць.
Враховуючи залежності (17)-(19) для системи
управління компонентами kp узагальнюючий
функціонально-статистичний критерій оцінки ефективності і оптимізації процесу (11) буде мати
вид:

 

 



1 z
 log 2   pm log 2 pm   2  m  Q  S1
V m 1

K eoykp  
1
 log 2  Sd (t2 , t1 )
V

(21)

Переваги узагальнюючого функціонально-статистичного критерію оцінки ефективності і оптимізації управління компонентами конкурентних переваг у ВНЗ у формі (21) є наступними:
1) Критерій ( Кеоу kp ) є нормованим. Значення розрахунків знаходиться в інтервалі від 0 до
1. Числові значення Кеоу kp характеризують степінь наближення дійсної системи до ідеальної,
тобто тривіального прорахованого випадку.
2) Складові Кеоу kp , які розкривають реальний процес управління компонентами конкурентних переваг у ВНЗ в конкретному стані, можуть визначатися як результат математичного моделювання дійсного процесу зміни рівнів конкурентних
переваг.
3) Розрахункові значення Кеоу kp по формулі (21) для різних стратегій управління компонентами конкурентних переваг у ВНЗ на шляху проектування системи управління kp допускають ви-

Показано, що в якості ідеальної системи можна
застосовувати модель Уілсона, як базову модель
управління.
З огляду на представлений підхід, отримана
розрахункова формула критерія оцінки ефективності і оптимізації процесів управління компонентами конкурентних переваг у ВНЗ, що в комплексній формі узагальнює не тільки вартісні, але і інформаційні характеристики процесу в плановому
періоді за певний інтервал часу. Представлена формула (21) може бути застосована для довільних реальних станів в інтегрованій організаційно-економічній системі.
Для розрахунку показників ефективності і оптимізації процесів управління компонентами конкурентних переваг ВНЗ потрібно отримати розрахункові значення кількості інформації в реальній
системі, використовуючи закони розподілу рівнів
критерія оцінки ефективності і оптимізації процесів управління компонентами kp ВНЗ.

бирати способи управління компонентами kp для
довільних ситуацій.
4) Кожна складова Кеоу kp (21) може використовуватися окремо, як частинний критерій оцінки ефективності і оптимізації управління ВНЗ.
Отже, об’єднання інформаційної та вартісної
складових у формі узагальнюючого функціонально-статистичного критерію оцінки ефективності і оптимізації процесів управління компонентами конкурентних переваг у ВНЗ дозволяє комплексно проаналізувати та оптимізувати систему
управління конкурентними перевагами вищих навчальних закладів.
ВИСНОВКИ
На основі аналізу процесів управління компонентами конкурентних переваг ВНЗ отримана залежність узагальнюючого функціонально-статистичного критерію.
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