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Стародубцев В.М., Рудченко Л.М.
ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОКРОВА ДЕЛЬТЫ РЕКИ
КИЗИЛИРМАК
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
Киев, Героев Обороны 15, 03041
Starodubtsev V.M., Rudchenko L.M.
LAND COVER CHANGE IN THE KIZILIRMAK RIVER DELTA
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041

Аннотация. Проанализированы изменения земельного покрова в дельте
реки Кизилирмак под влиянием регулирования стока водохранилищами и
хозяйственной деятельности. Отмечены изменения береговой линии
вследствие активизации эрозионно-аккумулятивной деятельности на морском
крае дельты. Сравнением космических снимков Ландсат выявлено
отступление берега восточнее устья до 210 м за 30 лет, несмотря на создание
специальных берегоукрепительных сооружений (шпор). Также наблюдается
уменьшение площади водно-болотных угодий под влиянием изменений
землепользования (ирригации, дренажа, использования подземных вод).
Ключевые слова: дельта, регулирование стока, водно-болотные угодья,
космический снимок, эрозия.
Abstract. Land cover changes in the Kizilirmak river delta under the impact of
flow regulation with reservoirs and economic activities are analyzed. Changes in the
shoreline are noted due to activation of erosion-accumulative activity on the sea edge
of the delta. A comparison of the Landsat satellite images revealed a retreat of the
coast to the east of the mouth to 210 m in 30 years, despite the creation of special
shore protection structures (spurs). There is also a decrease in the area of wetlands
under the impact of changes in land use (irrigation, drainage, use of groundwater).
Key words: delta, flow regulation, wetland, satellite image, erosion.
Введение. Регулирование сток рек и хозяйственная деятельность в их
бассейнах обусловливает изменения дельтовых ландшафтов. Земельный покров
дельт в условиях сокращения притока воды и наносов обычно деградирует.
Особенности такой деградации зависят от степени регулирования рек, климата
и рельефа региона, гидроморфологических процессов в дельтах, особенностей
хозяйственного освоения дельт и других факторов. Деградация дельт имеет
многовековую историю, но серьезное внимание ей стали уделять в ХХ-м
столетии после катастрофического опустынивания дельты реки Колорадо на
границе США и Мексики. Глобальное значение приобрели процессы
опустынивания ландшафтов дельт рек Сырдарьи и Амударьи, впадающих в
Аральское море, а также реки Или, впадающей в озеро Балхаш. Автору
довелось участвовать в исследовании этих уникальных преобразований
природной среды в 60-80-х годах прошлого века [16, 17]. А уже в конце ХХ-го
Научный взгляд в будущее
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и в начале ХХI-го столетия изменения земельного покрова в дельтах приобрели
универсальный характер в бассейнах крупных рек, в том числе и в бассейнах
рек Черного моря [15]. Рассмотрим особенности таких изменений на южном
побережье Черного моря на примере дельты реки Кизилирмак (Kizilirmak).
Характеристика объекта. Река Кизилирмак является наибольшей на
южном побережье моря. Ее дельта имеет международное значение как водноболотные угодья для местообитания водоплавающих птиц. А равнинные
участки заняты сельхозугодиями, в т.ч. орошаемыми полями и плодовыми
насаждениями. Длина реки 1355 км, а площадь водосбора - 78646 км2 [10]. Свое
начало она берет в горах во внутренней Анатолии, в нижнем течении врезается
в плато на глубину около 600 м [18], а впадает в море на заболоченной равнине
вблизи города Бафра (рис. 1). Перед устьем реки образована подводная отмель
[10], которая влияет на современные процессы эрозии побережья.

Рис. 1. Бассейн реки Кизилирмак в Турции [11]

Рис. 2. Геоморфологическая характеристика дельты [2, 13]
Современная («третья») дельта, представляющая собой равнину,
испещренную сетью русел и каналов, сформировалась за период около 10000
лет [2]. Она залегает на высотах 0-15 м и заканчивается заболоченной низиной с
Научный взгляд в будущее
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лагунами, окаймленной песчаными дюнами. На юге просматриваются
фрагменты «второй» (20-30 м) и «первой» (60-70 м) дельты, которые
сформировались еще в плейстоцене (рис. 2).
Сегодня большая часть дельты используется для сельскохозяйственного
производства, в том числе и для рисосеяния [4]. А за барьером из песчаных
дюн, конфигурация котрого определялась взаимодействием притока речных
наносов и вдольбереговых морских течений, сформировались лагуны, имеющие
уникальную природоохранную ценность [2, 7, 13].
Сток реки Кизилирмак сильно зарегулирован в интересах энергетики,
ирригации и водоснабжения еще с 50-х годов. При этом количество плотин и
водохранилищ все возрастает. Сток воды до зарегулирования составлял 7.63
км3/год [1], а после - 5.90 км3/год [10]. Сток наносов также уменьшился с 16700
тыс.т. до 440 тыс.т. [10], особенно вследствие создания водохранилищ
Алтынкайя (1988) и Дербент (1991) вблизи вершины дельты (рис. 3).

Рис. 3. Дельты рек Кизилирмак (1) и Ешилирмак (2) на космическом
снимке Terra (2015-11-05)
В низменной части дельты, сложенной аллювием и ограниченной от моря
песчаными дюнами высотой до 7-8 м, сформировались озера и болота.
Наибольшие озера Карабогаз, Балык, Чернек, Лиман и другие имеют
небольшую глубину (около 1,5-3,0 м) и солоноватую воду[10]. Почвенный
покров дельты представлен преимущественно гидроморфными аллювиальными
почвами, имеющими высокое содержание органического вещества (до 20%), но
часто переувлажненными, требующими осушительных мелиораций [7]. По
гранулометрическому составу почвы вблизи русла реки и морского края дельты
в основном песчаные, а в центральной части дельты – суглинистые и
глинистые. Дельта Кизилирмака является одним из наиболее продуктивных
районов Турции. Здесь выращивают пшеницу, кукурузу, рис, подсолнечник,
сахарную свеклу, табак и особенно овощи. Значительные площади занимают
охраняемые территории (заболоченные земли и лагуны) и пастбища.
С точки зрения биоразнообразия дельта уникальная. Здесь обитает около
1100 видов птиц для размножения, зимования или на пути перелета. Часть из
Научный взгляд в будущее
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них занесена в Красную книгу. Это кудрявый пеликан (Pelecanus crispus),
карликовый баклан (dwarf cormorant), могильник (Aquila heliaca) и др. В районе
встречаются белый аист (Ciconia ciconia), черный аист (Ciconia nigra), рыжая
цапля (Ardea purpurea), серая утка (Anas strepera), кроншнеп (Numenius curlew),
малая крачка (Sterna albifrons), белоголовая савка (Oxyura leucocephala),
краснозобая казарка (Branta ruficollis), и др. [9, 10]. Здесь распространены также
малоизученные виды млекопитающих, рептилий, рыб, беспозвоночных [9, 12].
Современные деградационные процессы в дельте. Стратегия полной
защиты водно-болотных угодий в дельте оказалась проблемной. Напряжение и
конфликты между землепользователями здесь нарастают. Но формируется
понимание, что природа водно-болотных угодий деградирует и необходима
альтернативная стратегия сохранения уникальных экосистем. А пока приток
речной воды в дельту сокращается, ее загрязнение и увеличение минерализации
в руслах и лагунах продолжается. Местные водотоки, питающие водноболотные угодья, канализированы и выпрямлены мелиораторами.
Использование поверхностных и подземных вод для орошения приводит к
дренированию водно-болотных угодий, эвтрофикации лагун и деградации
природной растительности. Отрицательно влияет на состояние природной
среды и использование прибрежных песков для рекреации [1], а также рост
населенных пунктов. Уже в 90-е годы площадь водно-болотных угодий в дельте
уменьшилась с 25000 до 14000 га [6], а по данным [5] – до 16110 га.
Методы исследования. Наши исследования включают аналитический
обзор опубликованных материалов по проблеме деградации водно-болотных
угодий, а также анализ пространственно-временных изменений дельты реки
Кизилирмак по материалам космических снимков Ландсат за 1980 – 2016 гг.
Визуализация снимков, полученных из открытых источников, осуществлялась с
помощью общедоступных специализированных программ, а также выполнялась
так называемая «неуправляемая» (unsupervised) классификация.
Результаты и обсуждение. Масштабные изменения земельного покрова в
дельте происходят под влиянием: 1) эрозионно-аккумулятивных процессов на
морском побережье [3, 8]; 2) уменьшения притока речной воды и наносов в
дельту, вызывающего деградацию гидроморфных ландшафтов; 3) изменения
использования земель (под орошение, пашни, пастбища, охраняемые водноболотные угодья и др.). Эрозионно-аккумулятивные процессы на морском
побережье зависят от волновой деятельности моря, вдольбереговых течений и
накопления речных наносов. В дельте Кизилирмака приток наносов резко
уменьшился после создания водохранилищ Алтынкайя и Дербент в нижнем
течении (рис. 3 и 4). А деятельность моря (ветры, волны, течения) сохранилась
практически прежней (рис. 2). Поэтому мы сравнили береговую линию дельты
в 2010 г. и в 1980 г., то есть за 3 десятилетия, а также в 2014 г. (рис. 5).
Приближенная оценка изменений береговой линии за 1980-2010 гг.
показала, что западное побережье (рис. 5, участок 4) изменилось мало. Эрозия
здесь проявилась на расстоянии 0-30 м (в пределах одного пикселя на
растровом изображении). Сильнее эрозия проявилась восточнее устья реки
(рис. 5, участок 1), распространившись здесь на расстояние от 30-60 м до 180Научный взгляд в будущее
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210 м (6-7 пикселей). В то же время на восточном побережье выявлены участки
аккумуляции наносов, где море отступило на 60-120 м (участок 2) и от 60-90 до
120-180 м (рис. 5, участок 3).
Эти результаты мы сравнили с данными [14], согласно которым эрозия
побережья восточнее устья реки составила за 1987-2011 гг. 655,6 м. Причем
специальные шпоры (рис. 6) ослабляют здесь эрозию, но не предотвращают.

Рис. 4, Дельта реки Кизилирмак до и после сооружения водохранилищ
в низовье и спрямления русла (снимки Ландсат 2 и 8)
Изменения земельного покрова дельты, обусловленные уменьшением
притока речной воды вследствие регулирования стока, сельскохозяйственной
деятельностью, а также увеличением населенных пунктов и рекреационных
объектов, анализируем по материалам классификации космических снимков за
период 1985-2016 гг. (рис. 7 и табл.).
Согласно этим показателям, уменьшение площади водной поверхности в дельте
за 30 лет составило около 2 тыс. га, и лишь в 2016 г, отличавшемся
метеорологическими условиями, это уменьшение составило менее 1 тыс. га.
Значительная площадь озер и лиманов трансформировалась в заболоченные
земли и частично во влажные луга.
Выводы. 1. Уменьшение стока воды и наносов в дельту реки Кизилирмак
и хозяйственная деятельность в ней вызвали заметные изменения земельного
покрова. 2. Взаимодействие суши и моря в условиях уменьшения притока
речных наносов вызвало активизацию эрозионно-аккумулятивных процессов в
дельте. Волновая деятельность и вдольбереговые течения обусловили эрозию
берегов преимущественно восточнее устья реки и локальную аккумуляцию
наносов на восточном побережье. 3. Водная поверхность озер и лиманов в
дельте уменьшилась за 30-летний период на 1-2 тыс. га за счет трансформации
водных объектов в заболоченные земли. Количественные показатели
уменьшения площади водно-болотных угодий в дельте теки Кизилирмак
необходимо уточнять дальнейшим мониторингом.
Научный взгляд в будущее
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Рис. 5. Изменения береговой линии дельты за периоды 1980-2010 и
2010-2014 гг.
Таблица
Изменение площадей водной поверхности и заболоченных земель в дельте
Кизилирмака, га (в пределах исследованной территории)
Угодья
Водная поверхность
Заболоченные земли
Луга влажные
Другие угодья (пашня, сады,
лес, пастбища)
Всего

Научный взгляд в будущее

1985-11-13
5566
6317
14516
25379

2014-08-31
3617
8440
11995
27725

2015-10-05
3248
7814
11835
28880

2016-11-08
4688
6136
13684
27272

51778

51777

51777

51780
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Рис. 6. Изменения береговой линии восточнее устья реки Кизилирмак, где
специальные шпоры для защиты от эрозии созданы в 1999-2010 гг. [14]

Рис. 7. Изменение площади водно-болотных угодий в дельте р. Кизилирмак
за период 1985-2016 гг.
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Аннотация. В статье показаны влияние природно-климатических условий
на некоторые техногенные ситуации на территории Нижневартовского
района. Результаты исследований показали, что между среднемесячными
температурами воздуха, а также количеством выпавших осадков и лесными
пожарами имеется высокая зависимость. В холодные годы количество аварий
возрастает, а в теплые периоды число аварий на нефтепроводах
уменьшается. Установлено, что изучение погодно-климатических условий
необходимо для эффективного использования благоприятных факторов
климата и преодоления его негативного влияния на техногенные ситуации.
Ключевые слова: метеорологические параметры, климат, аварии,
нефтепроводы, лесные пожары
Abstract. The article shows the influence of natural and climatic conditions on
some technogenic situations in the territory of the Nizhnevartovsk region. The results
of the research showed that between the average monthly air temperatures, as well as
the amount of precipitation and forest fires, there is a high dependence. In cold years,
the number of accidents increases, and in warm periods the number of accidents on
oil pipelines decreases. It is established that the study of weather and climate
conditions is necessary for the effective use of favorable climate factors and
overcoming its negative impact on technogenic situations.
Key words: meteorological parameters, climate, accidents, oil pipelines, forest
fires
Важными особенностями освоения природных ресурсов, так же как и
основным фактором, определяющим условия проживания населения, на
территориях северных районов является суровый и изменчивый климат.
На территории Нижневартвоского района ХМАО-Югры, расположенного
в подзоне средней и северной тайги центральной части Западно-Сибирской
равнинной страны, увеличилась повторяемость некоторых неблагоприятных
природно-климатических явлений [3].
Такие экстремальные и катастрофические природные явления, как сильные
устойчивые морозы, мерзлотные деформации грунта, интенсивные дожди,
наводнения, подтопление, изменение уровня грунтовых вод, а в отдельные годы
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жаркие и засушливые весенние периоды с сильными ветрами, грозы часто
служат причиной лесных пожаров, аварий на трубопроводах и других
техногенных последствий.
Например, изменения температуры наружного воздуха, сильные
отрицательные температуры, вызывают изменение температуры грунта, в
котором уложен нефтепровод. При замерзании и оттаивании грунтов эти
изменения иногда приводят к разрушению трубопровода, порывам и авариям.
В результате все техногенные ситуации являются причиной серьезного
ухудшения состояния окружающей природной среды, приводящие к
загрязнению природных комплексов, уменьшению площади земельных
участков под лесными насаждениями, не только в границах техногенных
образований, но и за пределами производственных пунктов.
Функционирование нефтегазового комплекса характеризуется своей
спецификой взаимоотношений техногенных объектов и вмещающих их
природных элементов, особыми типами техногенных потоков, возникающих
как при авариях, так и при нормальном режиме их работы на промыслах.
В результате аварийного попадания в почвенные грунты, нефть, оставаясь
на месте разлива, постоянно просачивается в почвенные воды, что создает
угрозу загрязнения нефтепродуктами не только поверхностных вод, но и
подземных водоносных горизонтов, являющихся источником водоснабжения
населенных пунктов Нижневартовского района.
Как показали наши исследования, в холодные годы количество аварий
возрастает, а в теплые периоды число аварий на нефтепроводах уменьшается.
На основе анализа зависимости возникновения аварий на нефтепроводах
установлено, что между ними и между среднемесячными температурами
воздуха,
среднегодовыми
температурами
воздуха,
среднегодовыми
минимальными температурами воздуха, среднегодовой относительной
влажностью воздуха существует умеренная и заметная линейная
корреляционная связь.
Слабая прямолинейная корреляционная связь отмечена между авариями на
нефтепроводах и среднегодовым давлением воздуха. Прямолинейной
зависимости количества аварий от сумм осадков не наблюдается, но
неравномерные и обильные осадки могут привести к размыву траншей,
повреждению нефтепроводов, коррозии металла и к другим последствиям.
Между остальными факторами климатических условий и количеством аварий
на нефтепроводах взаимосвязи не установлены [4].
Основной проблемой промышленной безопасности на объектах нефтяной
и газовой промышленности остаются недостаточные темпы обновления
устаревшего оборудования, а также слабое оснащение производство
надежными системами автоматики и телемеханики.
Фактический ущерб земельным ресурсам многократно превышает его
оценки. Регистрация замазученных площадей является далеко неполной,
большая часть предприятий сознательно занижает их качество.
Из-за
крайне
неблагоприятных
почвенно-гидрологических
и
климатических условий таежной зоны Нижневартовского района, процессы
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естественного самоочищения почв тормозятся многими лимитирующими
факторами, протекают очень вяло, могут длиться многие десятки и даже сотни
лет.
Интенсивность масштаба потребления, расточительное использование
природных ископаемых и минерального сырья приводит к их массовому
недоизвлечению с попутным загрязнением всех прилегающих территорий,
значительно сокращает сроки их эксплуатации и одновременно обостряет
вопросы необходимости ресурсосбережения. Активное использование
природных ресурсов с целью обеспечения экономического роста без
необходимости ведения экологической политики привело не только к
истощению ресурсов, но к существенному нарушению экологической
обстановки.
В настоящее время Нижневартовский район является ещё и крупным
центром деревообработки. Территория района покрыта в основном
смешанными и хвойными лесами.
Значительный ущерб лесам в водоохраной зоне Оби наносится
строительством трубопроводных, дорожных и энергетических коммуникаций,
связывающих города Нижневартовск, Мегион и Лангепас с центральными
районами Сибири и страны. Рубка леса под промысловые объекты повсеместно
производится без уничтожения порубных остатков. Происходит накопление в
лесах горючего материала, что вместе с другими факторами способствует
быстрому распространению пожаров.
Лесные пожары также наносят большой ущерб лесному хозяйству, являясь
основной причиной гибели лесных насаждений [2].
Наиболее распространенными естественными причинами больших лесных
пожаров на Земле обычно являются молнии (сухие грозы). Последние годы на
территории Нижневартовского района лесные пожары по причине от молний
(сухих гроз) составляют около 55 %, а по не выявленным причинам 45 %. [4].
Результаты исследований показали, что между среднемесячными
температурами воздуха за летний период и лесными пожарами имеется
прямолинейная (положительная) высокая зависимость r = 0,797. Также
выявлено, что между количеством выпавших осадков за летние периоды и
лесными пожарами существует высокая обратная (отрицательная) связь r = 0,741. [2, 4].
Возникновение и развитие лесных пожаров зависят как от состояния
горючего материала древесины, лесного покрова и наличия источников огня,
так и от погодных условий: температуры и влажности воздуха, количества
выпавших дождей, ветрового режима, гроз.
Стремительному распространению огня способствует прежде всего ветер,
достигающий 30 м/с. С тлеющей растительности пламя перекидывается на
заборы, хозяйственные постройки и дома. Из-за сильного ветра
стабилизировать обстановку с пожарами в жилом секторе не удается.
Большое значение для уменьшения последствий стихийных бедствий
имеет своевременное оповещение о них населения, что позволит принять
необходимые меры по защите людей и материальных ценностей.
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Необходимы также профилактические мероприятия. Противопожарное
устройство лесов предполагает формирование в лесах системы
противопожарных разрывов и барьеров, создание устойчивых к огню
насаждений и ряд других мероприятий, затрудняющих возникновение и
распространение пожаров [1].
Как показали наши исследования, что в летнее время, особенно в жарких и
засушливых погодных условиях существует острая необходимость к
планомерной и системной работе противопожарных служб в населенных
пунктах и организациях расположенных на территории Нижневартовского
района.
Заключение и выводы.
Результаты исследований взаимосвязи метеорологических факторов и
последствий
некоторых
чрезвычайных
ситуаций
на
территории
Нижневартвоского района показали, что для безаварийного функционирования
нефтепровода, необходимо создание высоконадежных новых технологий и
технических средств, соблюдение комплекса мероприятий по экологической
безопасности, охране окружающей природной среды в целом, что позволит
сократить до минимума количество ущерба от них.
А также в летнее время, особенно в засушливых погодных условиях
необходимо планомерная и системная работа противопожарных служб в
населенных пунктах и организациях расположенных на территории
Нижневартовского района.
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Анотація. Вивчення питання ефективності схрещування свиней різних
порід дає можливість здійснити відбір найцінніших тварин для підвищення їх
продуктивності і рентабельності галузі свинарства. Метою досліджень було
вивчення ефективності використання кнурів-плідників м'ясних порід (ландрас і
пьетрен) для поліпшення показників росту і відгодівельних якостей молодняку
свиней. Найвищі статистично вірогідні переваги над чистопородні свинями
великої білої породи за живою масою, середньодобовими приростами і
відгодівельними якостями отримано по групі нащадків від парування помісних
свиноматок поєднання велика біла × ландрас з кнурами-плідниками породи
пьетрен.
Ключові слова: свині, велика біла порода, ландрас, п’єтрен, ріст, жива
маса, відгодівельні якості
Вступ. Аналіз сучасного виробництва свинини вказує на те, що найбільш
інтенсивно воно відбувається за рахунок використання порід, які здатні
проявити високу продуктивність та життєздатність. Першочерговим завданням
галузі свинарства на сьогодні вважається збільшення обсягів виробництва
продукції
за
рахунок
покращення
господарсько-корисних
ознак
чистопородного поголів’я, а також забезпечення отримання ефекту гетерозису
під час схрещування та гібридизації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Товарне виробництво свинини
на гібридній основі дозволяє в середньому додатково отримувати від 5 до 15%
продукції саме за рахунок прояву ефекту гетерозису [2–5]. З метою отримання
гарантованого ефекту гетерозису в товарних свинарських господарствах
необхідно проводити оцінку різних поєднань та на цій основі впроваджувати
нижню частину піраміди системи гібридизації. В ідеальному варіанті ця
система передбачає виробництво свинини від трипородних гібридів, які
отримано від поєднання двопородних маток (F1) з термінальними кнурами [3].
Наявність різноманітних думок, щодо ефективності використання різних
батьківських складових зумовлює наявність різних систем гібридизації, які
базуються на використанні маток таких поєднань як: велика біла × ландрас,
ландрас × велика біла, велика біла × уельс, уельс × велика біла, уельс × ландрас,
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ландрас × уельс та ін. Відсутня також єдина думка про використання
термінальних (заключних) кнурів [3].
У нашій країні проведено значну кількість досліджень з вивчення різних
порідних поєднань як при простому так і при трипородному схрещуванні та
породно-лінійній гібридизації. Однак, недостатньо вивченим питанням
залишається використання м’ясних порід в якості материнської та проміжної
батьківської форми в системах схрещування та гібридизації.
Отже, вивчення питання ефективності схрещування свиней різних порід,
особливо іноземного походження, має як теоретичне так і практичне значення,
оскільки це дає можливість здійснити відбір самих цінних тварин для
підвищення їх продуктивності та рентабельності галузі свинарства в умовах
сучасної промислової технології виробництва [1].
Мета, матеріали і методи досліджень. Метою досліджень було вивчення
ефективності використання кнурів-плідників м’ясних порід для покращення
показників росту та відгодівельних якостей молодняку свиней.
Дослідження були проведені в умовах приватно-орендного підприємства
(ПОП) «Вікторія» Новобузького району Миколаївської області. Було
сформовано чотири групи тварин по 10 основних свиноматок в кожній: І група
– контрольна (чистопородні тварини великої білої породи); ІІ група – дослідна
(поєднання велика біла × ландрас); ІІІ група – дослідна (поєднання велика біла
× п’єтрен); IV група – дослідна (поєднання велика біла × ландрас × п’єтрен).
Відібрані для дослідження свиноматки були аналогами за віком та живою
масою. За результатами проведених парувань із кнурами порід велика біла,
ландрас та п’єтрен було відібрано по 50 голів відгодівельного молодняку.
Ріст було оцінено шляхом аналізу показників живої маси при народженні
та у віці 1, 2, 3, 4, 5 і 6 місяців та середньодобових приростів. Відгодівельні
якості визначали за віком досягнення живої маси 100 кг та середньодобовими
приростами від народження. З метою вивчення впливу породності на
мінливість живої маси у різному віці та відгодівельних якостей свиней було
використано методику однофакторного дисперсійного аналізу. Обробка
матеріалів досліджень була проведена із використанням комп’ютерної техніки
та пакету прикладного програмного забезпечення MS OFICE 2016 EXCEL.
Результати досліджень та їх аналіз. З метою вивчення показників росту
свиней контрольної та дослідних груп нами було проаналізовано вікову
динаміку живої маси тварин досліджуваних груп (табл. 1). Встановлено, що
свині другої дослідної групи статистично вірогідно переважають тварин
контрольної групи за живою масою при народжені та у віці одного, двох,
чотирьох, п’яти та шести місяців на 0,06, 0,3, 1,5, 2,8, 5,9 та 7,5 кг відповідно.
Свині третьої дослідної групи статистично вірогідно переважають
чистопородних тварин великої білої породи за живою масою у всі вікові
періоди. Аналогічні висновки можна зробити при порівняльному аналізі даних
живої маси четвертої дослідної та першої контрольної груп. Слід також
відмітити, що найвищими значеннями живої маси відрізняються саме свині
четвертої дослідної групи – поєднання помісних свиноматок велика біла ×
ландрас із кнурами породи п’єтрен.
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Таблиця 1
Динаміка живої маси контрольної та дослідних груп свиней, кг ( X ± S X )
Група
І
ІІ
ІІІ
ІV
Жива маса
контрольна
дослідна
дослідна
дослідна
(n=50)
(n=50)
(n=50)
(n=50)
При народженні
1,21±0,018 1,27±0,021*
1,32±0,020*** 1,39±0,023***
1 місяць
7,4±0,08
7,7±0,09*
7,9±0,09***
8,2±0,07***
2 місяці
16,8±0,61
18,3±0,37*
18,9±0,50**
19,3±0,35***
3 місяці
30,3±0,82
32,1±0,46
32,9±0,59*
33,4±0,52**
У
віці
4 місяці
52,0±0,87
54,8±0,61**
55,8±0,77**
56,2±1,00**
5 місяців
73,5±1,02
79,4±1,25***
79,7±1,05*** 80,8±1,34***
6 місяців
95,1±1,34 102,6±1,35*** 103,2±1,23*** 103,8±1,31***
Примітка: тут і далі * - <0,05, ** - <0,01, *** - <0,001

Встановлено вірогідний вплив на мінливість живої маси у всі вікові
періоди. Найнижчий рівень впливу встановлено на мінливість живої маси у віці
трьох місяців (29,2%), що можна пояснити дотриманням технологічних вимог
при комплектуванні груп свиней для постановки на відгодівлю. Найвищий
вплив спадковості кнурів-плідників порід ландрас та п’єтрен встановлено на
мінливість живої маси у віці двох місяців (частка впливу становить 57,2%).
В результаті аналізу вікової динаміки середньодобових приростів живої
маси контрольної та дослідних груп встановлено, що у віковий період 0–1
місяців свині другої, третьої та четвертої дослідних груп статистично вірогідно
переважають тварин першої контрольної групи (рис. 1). Встановлено також
вірогідно вищі значення приростів у віковий період 1–2 місяці у свиней третьої
та четвертої дослідних груп порівняно із контролем. У віковий період 4–5
місяців свині дослідних груп також статистично вірогідно переважають тварин
контрольної групи. Слід також зазначити, що у вікові періоди 2–3, 3–4 та 5–6
місяців статистично вірогідні різниці між тваринами контрольної та дослідних
груп відсутні (р>0,05).
Нами також було проведено аналіз таких відгодівельних якостей свиней
контрольної та дослідних груп як вік досягнення живої маси 100 кг та
середньодобовий приріст від народження (табл. 2).
Таблиця 2
Відгодівельні якості свиней контрольної та дослідних груп кг ( X ± S X )
Група
І
ІІ
ІІІ
ІV
Показник
контрольна дослідна
дослідна
дослідна
(n=50)
(n=50)
(n=50)
(n=50)
Вік досягнення живої
184,2±1,30 178,7±0,99** 177,8±0,76*** 176,8±1,08***
маси 100 кг, днів
Середньодобовий приріст
521,6±7,36 562,9±7,46*** 566,0±6,73*** 568,9±7,18***
від народження, г
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Рис. 1. Динаміка середньодобових приростів живої маси контрольної
та дослідних груп свиней
За віком досягнення живої маси 100 кг свині другої, третьої та четвертої
дослідних груп статистично вірогідно переважають тварин першої контрольної
групи на 5,5 (р<0,01), 6,4 (р<0,001) та 7,4 (р<0,001) дні відповідно. Аналогічні
висновки можна зробити при аналізі даних середньодобових приростів із
початку вирощування. Перевага над чистопородними тваринами становить 41,3
(р<0,001), 44,4 (р<0,001) та 47,3 (р<0,001) г відповідно.
Сила впливу на мінливість віку досягнення живої маси 100 кг та
середньодобового приросту живої маси від народження складає відповідно 45,3
та 44,5% відповідно.
Заключення і висновки. Отже, найвищі вірогідні переваги над
чистопородними свинями великої білої породи за живою масою та
середньодобовими приростами отримано по групі нащадків від парування
помісних свиноматок поєднання велика біла × ландрас із кнурами-плідниками
породи п’єтрен. Отримання для відгодівлі помісних тварин поєднань велика
біла × ландрас та велика біла × п’єтрен скорочує вік досягнення живої маси
100 кг та підвищує величину середньодобових приростів. Однак, найвищими
значеннями досліджуваних показників відрізняються помісі поєднання велика
біла × ландрас × п’єтрен.
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Abstract. The investigation of crossing efficiency for pigs of different breeds makes it possible
to select the most valuable animals for increasing their productivity and the pig industry
profitability. The research purpose was to study the effectiveness of the usage of meat breeds stud
boars (Landrace and Pietrain) for improving growth rates and fattening qualities of young pigs.
The highest statistically significant advantages over purebred pigs of Large White breed in terms of
live weight, average daily gain and fattening qualities were obtained in the group of descendants
from pairing of hybrid sows of the Large White × Landrace combination with Pietrain stud boars.
Key words: pigs, Large White breed, Landrace, Pietrain, growth, live weight, fattening
qualities
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Анотація. У роботі досліджено вплив добрив пролонгованої дії на
накопичення мікроелементів рослинами капусти білоголової. Дослідження
проводились із амофосом, покритим полімерною оболонкою Avail і з
додаванням перліту. У результаті досліджень встановлено, що акумуляція
мікроелементів посилювалась за використання амофосу із оболонкою Avail,
агроперліту.
Ключові слова: мaкроелементи у рослинах, добрива пролонгованої дії,
капуста білоголова, темно-сірий опідзолений ґрунт
Вступ. Для вирішення питання про оптимальне удобрення капусти
білоголової пізньостиглої необхідно знати хід їх споживання рослиною.
Надходження основних елементів живлення в рослини відбувається значною
мірою рівномірно та паралельно з наростанням маси врожаю [1]. Адже, азот
визначає вміст хлорофілу в зелених листках, чим впливає на фотосинтез [2, 5].
За його нестачі хлоропласти стають у 1,5–2 рази дрібнішими, спостерігається
хлороз. Вплив фосфорного голодування на фотосинтетичну діяльність рослин
неоднозначний: C.C. De Groot [3] і T.H. Nielsen [6] стверджують, що за таких
умов відбувається інгібування асиміляції вуглецю. S.J. Graft-Brondner [4],
навпаки, вважає, що це не впливає на інтенсивність фотосинтезу. Це, в свою
чергу, негативно позначається на формуванні врожаю. Тож, необхідно
діагностувати вміст макроелементів у рослинах у період вегетації з метою
коригування удобрення для одержання максимального урожаю.
Основний текст. Дослідження проводили у ТОВ «Біотех ЛТД»
Бориспільського р-ну Київської обл. в умовах Лівобережного Лісостепу
України у 2009-2010 рр. Ґрунт дослідної ділянки – темно-сірий опідзолений.
Він характеризувався слабокислою реакцією, низьким вмістом гумусу, високим
ступенем
насиченості
основами,
дуже
високою
забезпеченістю
легкогідролізованим азотом і обмінним калієм, високою – рухомим фосфором.
Площа облікової ділянки – 50 м2, повторність досліду – 3-кратна.
Розміщення варіантів систематичне. У всіх варіантах добрива вносили у вигляді
аміачної селітри, амофосу, Patentkali та карбаміду під передпосівну
культивацію (табл.1). У 3 та 7 варіантах амофос був оброблений препаратом
Avail, у 4 – внесений з додаванням 10 % від маси добрива агроперліту. У 5 та 7
варіантах сечовина була оброблена препаратом Nutrisphere-N. Підживлення
проводили аміачною селітрою у фазу 4-6 листків врозкид на всю ділянку.
Вирощували капусту білоголову пізньостиглу гібриду Мукзума F1 за
технологією загальноприйнятою для зони Лісостепу. Вміст рухомого фосфору
та обмінного калію визначали за методом Кірсанова в модифікації ЦІНАО в
одній витяжці з наступним визначенням фосфору – фотоколориметрично, а
калію – на полуменевому фотометрі (ДСТУ 4405:2005), ступінь рухомості
фосфатів – за методом Карпінської і Зам’ятіної. Математичну обробку даних по
врожайності капусти проводили методом дисперсійного аналізу у табличному
редакторі Microsoft Excel.
По динаміці вмісту елементів живлення у різні фази та періоди росту й
розвитку в капусті (табл. 1) були виявлені наступні закономірності: азоту
загального – поступово зменшувався; фосфору – зростав до початку
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1. Динаміка вмісту загального азоту, фосфору і калію в рослинах (%) за вирощування капусти білоголової
пізньостиглої гібриду Мукзума F1, 2009-2010 рр.
Період, фаза росту і розвитку рослин
початок
інтенсивне
2-4 справжніх
формування
формування
технічна
Варіант досліду
листків
головки
головки
стиглість
N
N
N
N
P2O5 K2O
P2O5 K2O
P2O5 K2O
P2O5 K2O
заг
заг
заг
заг
2009 рік
1.Без добрив (контроль)
5,09 0,78 5,23 4,96 0,85 5,28 4,75 0,72 5,33 3,95 0,70 5,34
2.N90P100K160 (прості) +N30
5,02 0,78 5,27 4,90 0,83 5,33 4,68 0,74 5,40 3,80 0,71 5,45
3.N90P100K160 (Рам+полімер) +N30
5,08 0,80 5,29 4,93 0,86 5,36 4,64 0,74 5,42 3,68 0,74 5,51
4.N90P100K160 (Рам+перліт) +N30
5,11 0,81 5,24 4,98 0,85 5,33 4,39 0,70 5,43 3,72 0,69 5,46
2010 рік
1.Без добрив (контроль)
4,35 0,57 4,83 4,12 0,72 4,86 3,89 0,60 4,94 3,67 0,58 4,95
2.N90P100K160 (прості) +N30
4,44 0,64 4,92 4,21 0,77 4,94 3,84 0,62 4,96 3,49 0,59 4,97
3.N90P100K160 (Рам+полімер) +N30
4,38 0,59 4,91 4,19 0,71 4,94 3,71 0,56 5,00 3,30 0,54 5,03
4.N90P100K160 (Рам+перліт) +N30
4,26 0,57 4,92 4,17 0,67 4,96 3,72 0,54 5,01 3,34 0,53 5,05
5.N90P100K160 (Nк+полімер) +N30
4,37 0,56 4,87 4,29 0,67 4,93 3,79 0,62 4,96 3,34 0,61 4,97
6.N90P100K160 (Nк) +N30
4,39 0,61 4,85 4,27 0,75 4,91 3,75 0,54 4,97 3,37 0,51 5,00
7.N90P100K160
4,41 0,59 4,94 4,23 0,69 4,98 3,80 0,54 5,02 3,48 0,50 5,06
(Nк+полімер)(Рам+полімер) +N30
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формування головки, потім зменшувався в період інтенсивного формування і
залишався сталим до фази технічної стиглості; калію – залишався
приблизно на одному рівні протягом всієї вегетації.
З результатів аналізів вмісту загального азоту, фосфору і калію протягом
вегетації капусти простежувались загальні тенденції, характерні для капусти. В
2009 р. вміст вищезазначених макроелементів у рослині вищий по фазам і
періодам росту і розвитку за рахунок формування меншої біомаси і, відповідно,
меншого ростового розбавлення.
Висновки. За використання добрив пролонгованої дії поглинання
мікроелементів рослинами капусти білоголової посилювалося.
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Summary. The effect of controlled-release fertilizers on macroelements
accumulation by cabbage was researched. In the experiment we used DAP covered
by polymer Avail and DAP with perlite. In the end of our experiment we determined
that macroelements accumulation in variant with application of DAP covered by
polymer Avail was better.
Key-words: macroelement content in cabbage, controlled-release fertilizers,
cabbage, dark-grey podzolic soil
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ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ЗА
МІНІМІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
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OPTIMIZATION OF THE CORN NUTRITION FOR MINIMIZATION OF
SOIL TILLAGE
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В роботі розглянуто результати дослідження впливу мінеральних добрив
та різних систем обробітку ґрунту на продуктивність та показники якості
зерна кукурудзи. Досліджували внесення різних норм мінеральних добрив за
традиційної оранки та прямої сівби кукурудзи на темно сірому опідзоленому
грунті. За різних способів обробітку ґрунту найвищу урожайність кукурудзи
отримано за внесення 140 кг азоту (аміачною селітрою) в поєднанні з
фосфорно-калійними добривами. Проведення прямого посіву та внесення
N140Р100К100 в основне удобрення на темно-сірому опідзоленому грунті,
забезпечували підвищення продуктивності рослин і формування врожаю на
рівні 11,6 т/га із високими показниками якості.
Ключеві слова: оранка, пряма сівба, кукурудза, мінеральні добрива,
аміачна селітра, КАС, основне внесення, продуктивність, урожайність, якість
продукції.
The effect of influence of mineral fertilizers and different of soil tillage on corn
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productivity was researched. The fertilizers application was researched for
traditional tillage, no-till on dark-grey opodzolic soil. The highest corn yield was
gotten in variant with 140 kg nitrogen (ammonium nitrate) in combination with
phosphate and potash fertilizers. In variant with fertilizers application in rate
N140Р100К100 for basic application for dark-grey opodzolic soil the corn productivity
was increased and grain yield was 11.6 t per ha/ the grain had high quality.
Key-words: ploughing, no-till, corn, mineral fertilizers, ammonium nitrate,
UAN, basic application, productivity, corn yield, product quality
Вступ. У сучасному землеробстві України налічується 32,4 млн. га ріллі,
яка займає 78 % всіх сільськогосподарських угідь. Історично на значній частині
цих земель активно застосовується оранка – «основний і найважливіший
прийом обробітку ґрунту, під час якого ґрунт перевертається і розпушується,
завдяки чому збільшується його об’єм (на 25 – 50%) і пористість (на 10 – 15%),
підрізуються бур'яни, заробляються у ґрунт добрива і післяжнивні рештки,
виносяться наверх колоїдальні частинки ґрунту, вимиті опадами в нижчі
шари…» [1]. Але
протягом розвитку сільського господарства оранка
неодноразово заперечувалася як єдиний спосіб обробітку ґрунту[2 – 8].
Враховуючи значну кількість праць науковців з питань введення
мінімального обробітку ґрунту, зокрема і нульового, нові прийоми обробітку
грунту активно використовують виробники сільськогосподарської продукції у
США, Аргентині, Бразилії. У країнах Європейського Союзу запроваджуються
нормативні документи, що обмежують інтенсивний обробіток ґрунту з метою
збереження і відновлення його родючості для нащадків[9].
У сучасному землеробстві України також намітилась тенденція до
мінімізації обробітку ґрунту, що пов’язано зі зростанням континентальності
клімату, значним проявом деградаційних процесів і необхідністю зниження
собівартості продукції. Одними з найефективніших технологій обробітку
ґрунту для вирішення цих завдань є система no-till і пряма сівба. Проте наукові
дослідження в Україні значно відстають від досвіду світових лідерів у питаннях
мінімізації обробітку грунту з метою охорони ґрунтів та економії виробничих
ресурсів, зокрема в питаннях використання мінеральних добрив в системах notill і пряма сівба. Враховуючи завдання і проблеми були проведені дослідження
вирощування кукурудзи на зерно в короткостроковій сівозміні (соя-пшениця
яра-кукурудза на зерно) за прямої сівби з використанням мінеральних добрив.
Основний текст. У перші роки застосування нульового обробітку суттєво
змінюються фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, що безпосередньо
впливає на його поживний режим. Відповідно, ріст і розвиток рослин зазнають
істотних змін. За нульового обробітку також виникає проблема внесення і
заробки високих норм мінеральних добрив. Сівалка прямого висіву здатна
внести незначну фізичну масу. Тому баланс головних елементів живлення може
бути негативним. За внесення високих норм мінеральних добрив
концентруються у верхньому шарі ґрунту, що негативно впливає на середовище
росту і розвитку кореневої системи.
Для послаблення негативного впливу нульового обробітку на ґрунт у
перші роки переходу доцільно застосовувати технологію прямої сівби. У
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перехідний період доцільним є вирощування культур із глибокою кореневою
системою. Для таких цілей можна вирощувати кукурудзу. При цьому
необхідним є підбір оптимальної норми мінеральних добрив із врахуванням
біологічних потреб рослин і змін поживного режиму ґрунту [10 –12].
У перші роки застосування нульового обробітку умови росту і розвитку
кукурудзи суттєво погіршуються (підвищена щільність ґрунту, підкислений
ґрунтовий розчин, інтенсивне використання азоту мікроорганізмами, нижча
температура поверхні навесні та ін.). Негативний вплив нульового обробітку на
рослини кукурудзи проявляється на ранніх етапах росту і розвитку[12].
Основною причиною є погіршення фізичних характеристик ґрунту [11-12].
Крім того, відставання у рості за нульового обробітку обумовлено
вивільненням фітотоксичних компонентів під час розкладання рослинних
решток і меншими запасами доступних форм азоту, які іммобілізуються
мікроорганізмами.
За наявності на поверхні післяжнивних решток спостерігається зниження
температури ґрунту на 2,8 – 5,0°С. Тому сходи можуть з’являтися на 2 – 8 днів
пізніше, ніж за традиційного обробітку. При цьому етапи органогенезу
кукурудзи зміщуються на пізніші строки, за рахунок чого виникає потреба
підсиленого фосфорного живлення рослин, збільшення норми сівби на 15 – 20
% або зміни її строків [33]. Всі недоліки перехідного періоду можна зменшити
правильним підбором форм мінеральних добрив та розрахунком оптимальних
норм
Так, врожайність кукурудзи за прямої сівби коливалася в межах 11,1 до
11,6 т/га і залежала від форм азотних добрив. Найвищий врожай кукурудзи
було зафіксовано із прямим посівом за удобрення аміачною селітрою - 11,6 т/га,
тоді як 10,6 т/га зерна кукурудзи забезпечувало удобрення КАС-30 у нормі 140
кг/га за полиневого обробітку грунту. Використання прямої сівби та внесення
мінеральних добрив N140P100K100 створювало більш сприятливі умови для
розкриття потенціалу культури. Так, використання
аміачної селітри
підвищувало рівень врожаю на 0,8 т/га, тоді як внесення КАСу - на 0,5 т/га.
Умови, що створювалися полиневим обробітком не значним чином
зменшували продуктивність культури і характеризувалися врожайністю 10,610,8 т/га.
Таблиця 1
Врожайність кукурудзи на за різних способів обробітку грунту
Cпociб oбрoбiтку грунту
Вaрiaнт удoбрeння
Урoжaйнicть, т/гa
N140P100K100 (Naa)
10,8
Пoлицeвий oбрoбiтoк
(25-27 cм)
N140P100K100 (NKAC)
10,6
N140P100K100 (Naa)
11,6
Бeз oбрoбiтку (прямa
ciвбa)
N140P100K100 (NKAC)
11,1
НIР0,05 т/гa
0,4
Для оцінки структури врожаю використовували основні параметри:
дoвжинa кaчaнa, кiлькicть pядiв, кiлькicть нaciнин в pяду і мaca 1000 зepeн.
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Довжина качана змінювалася в межах 20,0-21,1 см. Найбільші початки були за
прямого посіву, довжина яких була за внесення твердих добрив 21,1 см, рідких
азотних в поєднанні з фосфорно-калійними - 21,0 см. Як за полицевого
обробітком ґрунту так і за прямого посіву, найдовші початки формувалися за
внесення твердих азотних добрив.
Кількість рядів зерен в початку була типовою для гібриду Дніпровський
257 СВ.
Кількість зерен в ряду коливалася в межах від 27 до 29 шт. Найбільша
кількість зерен була за прямого посіву та внесення твердих добрив - 29 шт. в
ряду, а найменша кількість зерен - 27 шт., формувалася з полицевим
обробітком ґрунту за внесення КАС. Кількість насінин - 28 шт. відмічалася у
варіанті із аміачною селітрою в поєднанні з полицевим обробітком ґрунту та
за внесення КАС на фоні прямого посіву(табл. 2).
Тaблиця 2.
Вплив дoбpив нa cтpуктуpу вpoжaю зepнa кукуpудзи зa piзниx
тexнoлoгiй виpoщувaння.
Cпociб
oбpoбiтку
гpунту

Пoлицeвий

Бeз
oбpoбiтку
(пpямa ciвбa)

Кaчaн
Вapiaнт
досліду
N140P100K100
(Naa)
N140P100K100
(NKAC)
N140P100K100
(Naa)
N140P100K100
(NKAC)

дoвжи кількіcть
нa, cм pядiв, шт.

кількіcть
мaca
нaciнин у
нaciння,
1 pяду,
г
шт.

Мaca
1000
зepeн, г.

20,8

14

28

127.4

266.2

20,0

14

27

122.4

254.7

21,1

14

29

130.5

297.3

21,0

14

28

129.1

291.3

Маса зерна із одного початку змінювалася від 122,4 г за удобрення
рідкими добривами з полицевим обробітком ґрунту до 130,5 г за внесення
аміачної селітри за прямого посіву. Зміна маси 1000 зерен в межах 254,7 297,3 г, залежала від виповненості та довжиною початку, тому найменша
маса 1000 зерен була зафіксована за використання КАСу в поєднанні з
оранкою, а найбільша – використання аміачної селітри з фосфорно-калійними
добривами за прямого посіву (табл. 2).
Пoкaзники якocтi зeрнa кукурудзи зaлeжaли вiд рiвня пoживнoгo рeжиму
ґрунту тa фізико-хімічних показників грунту. При дocтaтньoму зaбeзпeчeннi
ґрунту eлeмeнтaми живлeння, внeceння oптимaльниx дoз фocфoру пoряд з
aзoтними i кaлiйними дoбривaми пoзитивнo впливaє нa якicть зeрнa (тaбл. 3.)
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Тaблиця 3
Вплив piзниx oбpoбiткiв тa дoбpив нa пoкaзники якocтi зeрнa
кукурудзи гiбpиду Днiпрoвcький 257, мг/кг
Вміст, %
Спосіб
Варіант
обробітку
«сирого»
удобрення
крохмалю
олії
грунту
протеїну
N140P100K100 (Naa)
63,4
7,0
12,7
Полицевий
(25 27 см)
N140P100K100 (NКAC)
64,0
7,8
13,2
N140P100K100 (Naa)
64,1
8,8
14,1
Бeз oбpoбiтку
(пpяма ciвба) N140P100K100 (NКAC)
64,1
8,2
13,1
В ході дослідження якісних показників врожаю кукурудзи було виявлено,
що вміст крохмалю змінювався в діапазоні 63,4- 64,1 %. Найвищий вміст
крохмалю спостерігався за прямого посіву - 64,1% в і не залежав від удобрення,
найнижчий вміст було відмічено в умовах оранки за внесення аміачної селітри
- 63,4%, а використання КАСу та оранки створювали умови для формування
зерна із вмістом крохмалю 64,0%.
Тенденція зміни вмісту «сирого» протеїну була такою ж. Найвищий вміст
«сирого» протеїну в зерні 8,8 і 8,2 % було відмічено із прямим посівом та
внесенням аміачної селітри і КАСом відповіднно. Найнижчим цей показник
був за проведення оранкою та внесенні аміачної селітри -7,0%, тоді як
поєднання оранки з рідкими добривами підвищувало вміст «сирого» протеїну
до 7,8%
Вміст олії в зерні кукурудзи змінювався в межах 12,7- 14,1%. Найнижчий і
найвищий вміст олії -12,7% і 14,1% спостерігався за використання аміачної
селітри, і залежав від обробітку грунту. Вищим він буз за прямої сівби.
Висновки. За різних способів обробітку ґрунту найвищу урожайність
кукурудзи отримано за внесення 140 кг азоту (аміачною селітрою) в поєднанні
з фосфорно-калійними добривами. Проведення прямого посіву та внесення
N140Р100К100 в основне удобрення на темно-сірому опідзоленому грунті,
забезпечували підвищення продуктивності рослин і формування врожаю на
рівні 11,6 т/га із високими показниками якості.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Leybovych L.I.
USE OF SEDIMENTS OF BIOLOGICAL PURIFICATION FACILITIES IN
AGRICULTURE
Admiral Makarov National University of Shipbuilding ,
Mykolaiv, Prospect of Heroes of Ukraine,9, 54025

Аннотация. В работе рассматривается необходимость переработки
осадков после биологической очистки бытовых канализационных стоков. Цель
переработки указанных осадков - получение пищевых добавок в корма для
животных, птиц и рыб. Ориентировочная оценка показывает, что ежегодно
сельское хозяйство Украины не использует
около 10 миллионов тонн
протеинов, которые содержаться в осадках после биологической очистки
бытовых канализационных стоков. Проанализированы причины, которые не
позволяют использовать этот осадок в качестве пищевых добавок в корма
животных, птиц и рыб. Проведен анализ возможных технологий переработки
осадков, позволяющих получить кормовые добавки для животных, птиц и рыб
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из осадков станций биологической очистки бытовых канализационных стоков.
Ключевые слова:
осадок, биологическая очистка, бытовые
канализационные стоки, протеины, кормовая добавка.
Abstract. In the work we consider the necessity of processing sewage sludge
after their biological treatment The purpose of processing these precipitates is to
obtain food additives in feed for animals, birds and fish. An estimated estimate shows
that annually the Ukrainian agriculture does not use about 10 million tons of proteins
that are contained in the sediments after biological treatment of domestic sewage.
The reasons, which do not allow using this sediment as food additives in animal, bird
and fish feeds, are analyzed. Analysis of possible technologies for processing sewage
sludge is carried out,
Key words: Sediment, biological treatment, domestic sewage, proteins, fodder
additive.
Вступление На территории Украины накопилось огромное количество
осадков после биологической очистки сточных вод. Эти осадки хранятся на
иловых площадках и в иловых прудах биологических очистных сооружений
городов и поселков Ежегодный прирост осадков для Украины составляет
около 40 миллионов тонн по сухому веществу, для размещения которых
нужнодополнительно 120 га/год природных земель. Согласно нормам, для
подсушивания 1 м3 осадка
нужно 1 м2 площади иловой площадки.
Следовательно, для подсушивания всех осадков очистных сооружений
городских сточных вод Украины требуется около 25…30 тысяч гектаров земли
в течение года [1,2]. Решение экологической проблемы (уменьшение площади
иловых площадок) заключается в ликвидации накопленных объемов осадков
сточных вод путем их активного вовлечения в хозяйственный оборот в
следующих направлениях: сжигание с целью получения тепла или
электроэнергии; пиролиз с целью получения органического топлива;
производство органо - минерального порошка для использования в
асфальтобетоне при дорожном строительстве; производство утеплителя типа
керамзит и эффективного кирпича; производство органических удобрений для
использования аграрном секторе.
Осадок биологических очистных сооружений по сути дела это избыток
активного ила. Активный ил содержит ценные питательные вещества – белки,
углеводы, витамины, кальций, фосфор, калий, микроэлементы и др. Это
является предпосылкой к использованию его в рационе сельскохозяйственных
животных, птиц и рыб [3].
В работе [4] приведены данные по привесу у цыплят, бойлеров, поросят и
телят при использовании высушенного активного ила в результате добавок его
в корм в количестве 12%. Однако отмечено, что к неприятному запаху корма
животные привыкали с трудом и во внутренних органах, крови и мышцах
накапливались тяжелые металлы (мышьяк, кадмий, медь, ртуть, и др.).
Одним из основных путей решения проблемы утилизации осадков
станций очистки канализационных стоков
в странах ЕС является
формирование из них удобрений [5]. . Так, в Люксембурге в качестве
удобрения в сельском хозяйстве применяют 90% годового выхода осадков, в
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Швейцарии - 70%, Дании - 54%, Франции - 50%, Италии - 33%, Германии 30%, Бельгии - 29%, Голландии - сто25%, Греции - 10%.
Но Директива ЕС [5]. не нашла широкого распространения на Украине в
связи с требованиями статей 6 и 7. А именно: 1.) осадки должны быть
обработаны соответствующим образом, прежде чем они будут использованы в
сельском хозяйстве; 2) страны - члены ЕС должны запретить использование
осадков или поставку их для использования на:
а). пастбищах или угодья, где выращивается кормовые культуры, если на
этих пастбищах пасется скот и на угодьях, где собираются корма для
животных до истечения определенного срока. Этот срок не должен быть
меньше трех недель.
б) в земли, предназначенные для выращивания фруктовых и овощных
культур, употребляемые в пищу в сыром виде, в течение 10 месяцев до сбора
урожая и во время уборки овощей и фруктов.
Объект исследований. Объектом исследований является состав осадка
биологических очистных сооружений и технологии обеззараживания его.
Результаты исследований. Состав осадка биологических очистных
сооружений. В таблице 1 предоставлены данные по составу органических
речевых, содержащихся в осадке активного ила [6].
Таблица 1
Состав органических веществ осадка биологических очистных
сооружений
Органические вещества
Протеины
Жиры
Углеводы
Количество от общего
40 ... 44
18…23
До 7
объема ила, %
В таблице 2 представлены данные по составу и количеству ионов
тяжелых металлов в осадке биологических очистных сооружений [2].
Таблица 2
Концентрация тяжелых металлов в осадке биологических очистных
сооружений, мг/кг сухого вещества
Со
Ni
Sr
Сu
Zn
Pb
Сг3
Cd
Hg
Fe
Mn
100 200
30
1500 2500 750
750
30
15 25000 200
В работе 7] предоставлены данные по содержанию меркаптанов, которые
могут быть интерпретированы относительно концентрации сероводорода
следующем образом. Отношение концентрации меркаптана к концентрации
сероводорода составляет для: метилмеркаптану - 0,025; этилмеркаптану - 0,008.
То есть, в осадка активного ила находится такие токсичные вещества. как
меркаптаны, количество которых можно определить по концентрации по
сероводорода в осадка.
Биоценоз активного ила прежде всего представлен различными группами
бактерий, среди которых гетеротрофы и литотрофы. Численность бактерий в
активных илах составляет 108--1012 клеток на 1 мг сухого вещества. В активном
иле встречается все морфологические группы бактерій. В нормально
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работающем иле содержится небольшое количество нитчатых бактерий . При
этом следует отметить, что большую часть бактерий и грибков очень опасной
для здоровья животных, птиц и рыб .
Технологическая схема получения кормових добавок из осадка
биологических очистных сооружений.
Метод извлечения протеинов в
промышленных масштабах из осадка ила очень сложный [8,9]. Согласно [8]
осадок обрабатывают 36,5% формальдегидом (класс опасности – 2) в течение
одного часа при 4 °С с последующей обработкой NaOH 1М при той же
температуре. Перемешивают в течение трех часов, поддерживая уровень
рН=11. Выделение протеинов из обработанного осадка достигается за счет
ультрацентрифугирования при 20000 об/мин в течение 20 минут. Для удаления
микробных клеток осадок суспендируют в дистиллированной воде при 4 °С и
разделяются с на мембранах 6500 D.
Так как технологическая схема [8,9] весьма сложна, то к реализации
предлагается следующая технологическая схема преобразования осадка
биологических очистных сооружений в кормовые добавки: - дезодорация
осадка (изъятие сероводорода и меркаптанов [10]; - преобразование свойств
воды осадка с целью возможности удаления частичного обеззараживания; - .
дальнейшее преобразование свойств воды с целью окончательного
обеззараживания и удаления аммиака; - возвращение свойств воде до
начального уровня; . обезвоживание и сушка субстрата.
Укаазанный метод переработки осадка билогических очистных сооружений
реалиуется на основе изменения физико-химических свойств воды за счет
воздействия различных физических полей.
Выводы
Целесообразно перерабатывать осадки канализационных стоков на основе
нових технологий, так как они содержатдо 35-40 % протеинов - ценных
пищевых добавок в корм животным, птицам и рыбам [11]. Таким образом, 1 т
протеинов заменяет 3,5 - 4,5 т дефицитного фуражного зерна.
Переработка осадка после биологических очисных сооружений может дать
на Украине до 10 миллионов тон кормових добавок на основе протеинов.
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Анот ація. При т ривалому заст осуванні добрив на лучно-чорноземному
карбонат ному грубопилуват о-легкосуглинковому на лесовидному суглинку
ґрунт і спост ерігаєт ься підвищення вміст у проламінів т а глют елінів в зерні
озимої і ярої пшениці. Найбільші коливання відмічені у вміст і проламінів, а
найменші—у вміст і альбумінів т а глобулінів.
Ключові слова: якіст ь зерна, білок, фракційний склад, добрива, ґрунт .

Abstract. At long application of fertilizers on meadow chernozem to ground
increase of the contents polyamines and glutens in a grain winter and spring wheat is
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Варіант досліду

Білок, %;

5%
К2SО4

70% С2Н5ОН

0,2%
NаОН

Сума
вилученого
азоту

marked. The greatest fluctuations are marked in the contents polyamines, and least
the contents albumins and globulins.
Key words: productivity, fractional structure, fertilizers, soil.
Дослідженнями вчених встановлено, що застосування добрив суттєво
змінює фракційний склад білків в зерні пшениці [1-4]. При внесенні азотних
добрив відбувається зміна співвідношень білкових фракцій в зерні:
підвищується вміст запасних білків(головним чином проламінів), зменшується
вміст альбумінів і глобулінів [5-6].
Результати досліджень
Вміст водорозчинної та солерозчинної фракції білків озимої пшениці
коливається в межах 0,39-0,51% (табл. 1). Відбувається підвищення вмісту
проламінів та глютенінів. На варіанті N110Р120К120 на фоні післядії органічних
добрив вміст проламінів складає 0,82%, що на 0,26% більше по порівнянню з
контролем. Найбільший вміст лугорозчинної фракції відмічений на варіанті
N110Р120К120 , який становить 0,61%, з відповідним вмістом на контролі-0,42%.
Вміст водорозчинної та солерозчинної фракції білків ярої пшениці
коливається в межах 0,36%-0,48% (табл.2.). Найбільші коливання відмічені у
вмісті проламінів. Так, на варіанті N110Р120К120 на фоні післядії органічних
добрив відмічено найвищий вміст білків, які утворюють клейковину:
проламінів-0,85% та глютенінів-0,64% відповідно.
Таблиця 1
Вплив тривалого застосування добрив на фракційний склад білку
озимої пшениці, %
Фракції азоту, %

Контроль
Післядія 30т/га
гною-Фон
Фон+Р80
Фон+Р80К80
Фон+N80Р80К80
Фон+N110Р120К120
N80Р80К80

9,2

0,39

0,56

0,42

1,37

11,6

0,44

0,59

0,48

1,51

11,9
12,1
12,4
12,7
12,1

0,45
0,46
0,49
0,51
0,47

0,62
0,64
0,68
0,82
0,66

0,51
0,53
0,56
0,61
0,55

1,58
1,63
1,73
1,94
1,68

Висновки. При тривалому застосуванні добрив в складі білку зерна
озимої та ярої пшениці більше змінюється вміст білків, які утворюють
клейковину причому в більшому ступені змінюється вміст проламінів. При
дозріванні зерна озимої та ярої пшениці відносний вміст альбумінів і
легкорозчинних глобулінів значно зменшується, кількість проламінів і
глютелінів різко підвищується.
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Таблиця 2
Вплив тривалого застосування добрив на фракційний склад білку
ярої пшениці, %
Фракції азоту, %

Контроль
Післядія 30т/га
гною-Фон
Фон+Р80
Фон+Р80К80
Фон+N80Р80К80
Фон+N110Р120К120
N80Р80К80

14,8

0,36

0,6

0,43

1,39

16,4

0,4

0,62

0,49

1,51

16,0
16,5
16,7
17,2
16,7

0,42
0,46
0,47
0,48
0,46

0,64
0,65
0,79
0,85
0,78

0,53
0,57
0,59
0,64
0,57

1,59
1,68
1,85
1,97
1,81
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Анотація. Обґрунтовані напрями реконструкції та технічної модернізації
діючих дренажних систем зони Полісся України для їх ефективної експлуатації
в сучасних умовах господарювання. Запропоновано модульний принцип
диференціації роботи систем з децентралізованим управлінням рівня
ґрунтових вод на кожному модулі, обладнаному гідрорегулятором та
методика розрахунку їх оптимальних параметрів в залежності від рельєфних
умов осушуваної території.
Впровадження запропонованого методу експлуатації дренажних систем
дозволить ефективно використовувати понад 1,1 млн. га наявних осушуваних
земель гумідної зони України.
Ключові слова: рельєф, регулювання водного режиму ґрунту,
гідрорегулятор, дренажна система
Abstract. The directions reconstruction and technical modernization of existing
drainage zone Woodlands of Ukraine for their effective use in the modern business
environment. A modular approach to differentiation of systems of decentralized
management of groundwater in each module equipped hidrorehulyator and method
of calculation of the optimal parameters depending on the conditions of relief
drained area. Implementation of the proposed method of operation of drainage
systems allow efficient use of more than 1.1 mln. Ha of available land drained humid
zone of Ukraine.
Keywords: relief, soil water regime, hidrorehulyator, drainage system
Вступ. Ефективність використання 3,2 млн. га існуючих осушуваних
земель на фоні змін клімату та наявності численних землекористувачів
залежить від конструктивної досконалості інженерного комплексу
меліоративних
дренажних
систем
[1],
технічного
стану
внутрішньогосподарської мережі [2], рівня оперативності управління
процесами водорегулювання в каналах і колекторах [3], а також рівня
експлуатаційного обслуговування даних систем.
Відновлення ефективної експлуатації меліоративних дренажних систем, як
обов’язкової передумови забезпечення використання потенціалу наявних
осушуваних земель належить до числа пріоритетних завдань, що можуть бути
вирішені шляхом реконструкції та модернізації існуючої інженерної
інфраструктури цих систем [4].
Метою роботи є обґрунтування напрямів реконструкції та технічної
модернізації діючих меліоративних дренажних систем Полісся України для їх
ефективної експлуатації в сучасних умовах господарювання.
Результати досліджень. Технічний стан внутрішньогосподарської
мережі, яка знаходиться на балансі місцевих органів самоврядування, через
збиткову діяльність більшості землекористувачів та обмежене фінансування
для виконання експлуатаційних робіт, знаходиться у незадовільному стані і
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потребує суттєвої модернізації технічними засобами для регулювання водного
режиму на осушуваних землях.
Основним недоліком конструкцій вказаних систем є те, що вони працюють
циклічно: відведення зайвої води з осушувального масиву чергується з подачею
її на зволоження через відповідне зниження або підпір русловими шлюзами
рівнів води в магістральних та бічних каналах. При цьому безповоротно
відводиться майже весь весняний і літній зливовий стік, який неможливо
зарегулювати. Характерною особливістю водно-повітряного режиму
ґрунтів на меліорованих територіях при вказаній роботі систем є надмірне
перезволоження рівнинних безуклонних ділянок і затоплення понижених
елементів рельєфу при відносно сприятливих водно-повітряних умовах на
підвищених ділянках рельєфу.
З метою усунення конструктивно-технологічних недоліків на діючих
меліоративних
системах
та
відновлення
працездатності
їх
внутрішньогосподарської мережі запропоновані типові схеми конструкцій
дренажних систем модульного принципу експлуатації з децентралізованим
управлінням рівня ґрунтових вод (РГВ) на кожному модулі та методика
розрахунку їх оптимальних параметрів в залежності від рельєфних умов
осушуваного масиву.
Модуль осушення з роздільною регулюючою мережею (рис. 1) має
відокремлені дренажні та зволожувальні колектори, скидний та
зволожувальний канали та обладнаний гідрорегулятором рівня (рис.2).

4
3

6

2
5

1
7

1 - скидний канал; 2- водорегулювальний вузол;
3 – дренажний колектор; 4 – дрени; 5 зволожувальний канал; 6 – зволожувальний
колектор; 7 – регуляційний колодязь

Рис. 1 Модуль осушення з роздільною регулюючою
мережею

1 – корпус; 2 – запірний орган; 3 – труба;
4 – ущільнювальне кільце; 5 – фіксатор;
6 – випускний отвір
Рис. 2. Гідрорегулятор рівня ґрунтових
телескопічного типу

Зволожувальні колектори (в кількості від 2 до 4 штук) зводяться в один
регулювальний колодязь, обладнаний гідрорегулятором РГВ. Дренажні
колектори в гирлі оснащені регуляторами підпору.
Встановлено, що площі типових модулів осушення складають від 2 до 20
га в залежності від похилу поверхні землі (рис. 3).
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Рис. 3 Графіки залежності площі модуля від похилу поверхні землі
та довжини дрен
Висновки. Впровадження у виробництво дренажних систем модульного
типу забезпечить безперервне регулювання рівня ґрунтових вод на окремих
модулях, підвищить рівень оперативності в управлінні водним режимом,
забезпечить економію водних та матеріальних ресурсів, експлуатаційних
витрат, а також охорону вод від забруднення в річках-водоприймачах та
підвищення продуктивності осушуваних земель.
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Анотація. Висвітлено аспекти застосування мікробіологічних препаратів
для захисту виноградних насаджень від найбільш поширених шкідників Подано
результати використання мікробіологічних препаратів від гронової
листокрутки на промислових виноградних насадженнях Закарпатського
інституту агропромислового виробництва.
Ключові слова: екологізація, виноградарство, Закарпаття, мікробіологічні
препарати, гронова листокрутка, Бітоксибацилін, Гомелін, Лепідоцид,
Актофіт.
Abstract. Refreshed aspects of using the microbiological preparations for
protection grape planting from the most wide-spread vermins. Presented results of
using an microbiological preparations for the struggle with racemation an leaf
rollers on earned one's living grape planting Zakarpattya Research Institute for
Agricultural Production.
Key words: greening, viniculture, Zakarpattia, microbiological preparations,
Grape fruit moth, Bitoksybatsylin, Gomelin, Lepidotsyd, Aktofit.
В Закарпатті виноградарство – це провідна галузь сільського господарства.
Цьому сприяють кліматичні та природні умови низинної та передгірної зон
регіону. Однак останнім часом аграрна галузь, у тому числі й виноградарство,
перебувають у глибокій економічній кризі. Тож для стабілізації діяльності та
розвитку підприємств терміново необхідно вжити радикальні заходи [8].
Закарпатська область – унікальний природно-географічний регіон України,
де створено засади багатоукладної економіки, які при цивілізованих механізмах
регулювання можуть забезпечити поступове економічне зростання.
Виноградні рослини пошкоджуються численними шкідниками, вірусними,
бактеріальними та грибними хворобами. Вони часто страждають від
несприятливих ґрунтових і погодних умов. Щорічні втрати урожаю винограду
складають близько 30%, а при несвоєчасному або неякісному проведенні
захисних заходів вони сягають понад 50%.
Для збереження врожаю винограду від шкідливих організмів необхідно
застосовувати систему агротехнічних і хімічних заходів, максимально
використовуючи природні чинники регулювання їх обсягу та шкідливості.
Великих збитків виноградарству завдають шкідники, важливу роль в
захисті рослин відіграє хімічний метод, що дає можливість порівняно швидко й
ефективно пригнічувати розвиток шкідливих організмів, запобігаючи втратам
врожаю.
Застосування отрутохімікатів займає одне з перших місць. Впродовж
вегетації на виноградниках проводять 10–15 обприскувань. Технологія обробки
виноградників в такий спосіб має негативний вплив на екологію.
Створюються екологічні методи розвитку виноградарської галузі в США
Франції, Німеччині та інших країнах, їх основою є збалансоване
виноградарство. Принципи методу полягають в збереженні родючості ґрунту,
захисті навколишнього середовища, економічній рентабельності, уникненні
небезпеці для здоров′я, застосуванні натуральних компостів та мульчі. У деяких
країнах цей спосіб називають органічним виноробством.
Застосування мікробних препаратів супроводжується підвищенням
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чисельності корисної фауни та стабілізацією біоценотичних зв'язків у
екосистемі. В цьому полягає їх основна екологічна перевага. Особливо важливо
це при багаторічному використанні біопрепаратів на тих самих ділянках
сільськогосподарських культур [5].
Серед шкідників винограду велику небезпеку являє особливо гронова
листокрутка (Lobesia botrana Den.et Schiff.).
Гусениці гронової листокрутки живляться бутонами, квітками суцвіть, а
згодом ягодами, спричиняючи недобір понад 30% урожаю. Окрім того,
гусениці другої та третьої генерацій, живлячись ягодами, сприяють поширенню
збудника сірої гнилі, що значно погіршує якість продукції. Система захисту від
цих шкідників передбачає багаторазові обприскування пестицидами в період
вегетації винограду (гронова листокрутка формує за сезон три генерації).
В Україні створені і використовуються бактеріальні препарати
інсектицидної, родентицидної та фунгіцидної дії на основі ентомопатогенних
спороутворювальних бактерій групи Bacillus thuringiensis, які при споруляції
спроможні формувати параспоральні кристалічні включення білкової природи
(Бітоксибацилін, Гомелін, Лепідоцид тощо). Обробка рослин робочими
суспензіями біопрепаратів на основі Вас. thuringiensis і його токсинів справляє
токсичну дію на кишечник комах-шкідників [7].
Основу екстрасолу становлять бактерії Bacillus subtilis r13, поширені у
природі на коренях здорових рослин [4].
Фахівцями відділу захисту рослин ІВіВ «Магарач» (м. Ялта) отримані дані
про високу біологічну активність (83,5−98,5%) біопрепарату Актофіт (з нормою
витрати 2 л/га) на промислових виноградниках від павутинних кліщів і гронової
листокрутки. В результаті чисельність популяції кліщів була дуже низькою − на
рівні еталонного варіанту (98,8−99,1%) протягом двох тижнів порівняно з
стабільно високою чисельністю шкідника на контролі. Біологічна ефективність
обробок Актофітом у захисті від гронової листокрутки склала 92,0% (I
генерація), 95,4% (II генерація) і 91,4% (III генерація) і була на рівні,
отримуваних в еталонному варіанті з Фьюрі 0,015% і Талстар 0,020%
відповідно – 97,1, 97,8 і 98,6% [2].
Мета роботи − пошук альтернативи застосуванню пестицидів і
підвищення екологічної безпеки захисту рослин винограду від шкідників,
використання в інтегрованому захисті культури біологічних препаратів на
основі мікроорганізмів – антагоністів збудників комах-шкідників.
Методика досліджень. Місцем проведення досліджень були промислові
насадження
винограду
Закарпатського
інституту
агропромислового
виробництва у с. Велика Бакта.
Облік агробіологічних показників стану виноградних кущів проводили за
загальноприйнятою методикою. Аналіз розвитку генерацій шкідника − на
основі обліку відлову метеликів у періоди льоту за допомогою феромонних
пасток [1, 3].
Ефективність препаратів визначали за чисельністю шкідників до і після
обробки кущів і їх смертністю. Визначення ефективності дії біопрепаратів
здійснювали порівнянням з еталонним варіантом і контролем, де обробка не
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проводилась.
Результати досліджень. В умовах Закарпаття гронова листокрутка
розвивається в трьох генераціях. Перше покоління шкідника може завдати
значних економічних збитків, оскільки гусениці, що відродились,
пошкоджують бутони та зав’язі суцвіття винограду. Пошкодивши один бутон
або зав’язь, гусінь переходила до інших, попередньо обплутавши їх павутиною.
За період свого розвитку одна гусениця знищує від 5 до 27 і більше бутонів або
зав’язей у суцвітті. Гусениці другої і третьої генерацій живляться м’якушем
зелених і дозріваючих ягід. Гусінь другої генерації пошкоджує чотири −
дванадцять ягід, третьої – дві − сім ягід [2].
Протягом 2012-2014 рр. на виноградних насадженнях спостерігали дію
інсектицидів біологічного походження, дозволених до використання в Україні
на винограді (табл.1). Першу обробку проти I генерації з урахуванням показань
феромонного моніторингу проводили актофітом, другу – Лепідоцидом, третю –
Гаупсином. Проти шкідника II генерації були використані Лепідоцид і Актофіт.
Найвищу ефективність на 14-ту добу після обробки проти першої генерації
шкідника показав препарат Лепідоцид – 94,0%, найменшу – Гаупсин – 89,3%.
Ефективність Актофіту становила – 92,6% і була на рівні еталону (конфідор),
ефективність якого − 92,1%. Пошкодження суцвіть на 14-ту добу після обробки
було в межах від 0,4 до 0,8%, проти 9,0% у контролі.
Проти II генерації найвищу ефективність на 14-ту добу після обробки
показав препарат Лепідоцид – 91,5%. Ефективність Актофіту становила –
84,4%, що перевищувало ефективність еталону – золону (79,2%). Пошкодження
суцвіть на 14-ту добу після обробки біопрепаратами коливалось від 0,8 до 1,2%,
проти 1,8% у еталонному варіанті і 13,6% на контролі.
Проти III генерації мікробіологічний препарат Актофіт забезпечив
ефективність 91,6%, а пошкодженість грон складала 0,8%, тоді як на контролі
було пошкоджено 14,8% грон.
Динаміку розвитку комах вивчали з використанням феромонних пасток і
шляхом візуального огляду виноградних грон. Для контролю за летом
метеликів I генерації гронової листокрутки феромонні пастки повісили
наприкінці квітня, а II – наприкінці червня. Початок льоту самців першого
покоління зареєстровано 28-30 квітня, пік − 5-6 травня.
Оптимальний строк проведення захисних заходів проти гронової
листокрутки визначали таким чином: до дати вилову перших самців шкідника
додавали 15 діб для I й 10 діб – для II генерацій.
Феромонний моніторинг сприяє не тільки обліку імовірної чисельності
популяції шкідника, але й визначенню оптимального строку виконання
захисних обробок.
Висновки.
Біологічна система захисту виноградників від шкідників передбачає
раціональне поєднання різних біопрепаратів залежно від фітосанітарного стану
насаджень, погодних умов року і спектра дії препарату.
В результаті трирічних досліджень мікробіологічні препарати Актофіт,
Лепідоцид і Гаупсин показали високий рівень ефективності проти гронової
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листокрутки. В промислових насадженнях винограду в умовах Закарпаття
ефективність Актофіту щодо гронової листокрутки за норми витрати 0,2 л/га
складала від 91,5% до 92,6%.
Таблиця 1.
Ефективність дії мікробіологічних препаратів проти гронової
листокрутки, (с. Велика Бакта, сорт Рислінг, 2012 – 2014 рр.)

Біопрепара
т

Норма
витрат
и, кг,
л/га

Середня кількість
яєць, гусениць на
100 суцвіть грон%

до
обробк
и

Пошкоджено суцвіть,
грон пересічно, %

після
до
обробки
обробк
14
и
7 діб
діб
I генерація

Ефективність, %

після обробки
7 діб

14
діб

7 діб

14 діб

Актофіт

0,2

5,9

1,0

0,7

0,5

0,8

0,7

87,0

92,6

Лепідоцид

0,7

6,4

1,0

0,6

0,6

0,8

0,4

87,6

94,0

Гаупсин

0,6

6,0

1,2

1,0

1,0

1,0

0,8

84,2

89,3

0,2

6,0

1,0

0,9

0,8

0,9

0,8

87,5

92,1

-

6,4

8,5

10,1

1,1

6,0

9,0

-

-

-

-

-

-

-

0,9

1,3

Конфідор,
(еталон)
Контроль
(без
обробки)
НІР05

-

II генерація
Лепідоцид

0,6

6,6

1,2

0,9

1,1

0,9

0,8

83,7

91,5

Актофіт

0,2

6,8

1,6

1,6

1,0

1,2

1,2

79,1

84,4

2,8

6,9

1,8

2,3

1,1

1,5

1,8

77,8

79,2

-

9,4

10,7

14,6

2,5

10,0

13,6

-

-

-

-

-

4,1

3,2

0,2

7,3

1,0

1,0

1,0

0,8

0,8

88,5

91,6

0,6

5,1

1,6

1,5

0,0

1,6

1,4

74,1

82,6

-

9,6

11,7

16,0

2,6

11,0

14,8

-

-

-

-

-

-

-

Золон
(еталон)
Контроль
(без
обробки)
НІР05
Актофіт
Матч 050
ЕС (еталон)
Контроль
(без
обробки)
НІР05
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Аннотация. Дана оценка экстерьерных характеристик различных пород
лошадей, приведен анализ бонитировки трех пород: Русской Рысистой,
Русской Верховой и Русский Тяжеловоз. Приводятся данные по
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паразитологическому исследованию лошадей.
Ключевые слова: Лошади, порода, бонитировка, гельминтоз,
коневодство.
Abstract. Assess the exterior characteristics of various breeds of horses, the
analysis appraisal of three breeds: Russian trotting, Russian and Russian heavy draft
Horse. Provides data for the parazitologiches study of horses.
Key words: horses, breed, bonitet, helminthoz, breeding
Конный завод «Гомельский» 25 июня 1921 года. Первоначально завод
комплектовался чистокровными и рысистыми лошадьми, чуть позже завезли
тяжеловозов. Конзавод выполнял функции основного поставщика лошадей для
Государственных заводских конюшен. Известные производители того времени
– Голос (2,11) 1930 г.р., Лантан (2,05) 1934 г.р., Талантливый (2,03) 1932 г.р.,
Символ (2,13) 1938 г.р. Во время войны 1941-1945 года завод был практически
разрушен, часть поголовья была эвакуирована в российские конезаводы и там
осталась, часть племенных лошадей угнана в Германию. После войны завод
был восстановлен, и заново укомплектован американскими и русскими
рысаками, завод разводил резвых лошадей для испытаний на ипподромах. В
настоящее время конезавод занимается сохранением генофонда русской
рысистой породы, и разведением русских тяжеловозов, а также разведением
популярных верховых полукровных пород – ганноверской, тракененской,
голштинской.
Всего было исследовано 68 конематок и 8 жеребцов – производителей. Из
них: 23 конематки и 2 жеребца – производителя Русской Рысистой породы; 23
конематки и 4 жеребца – производителя Русской Верховой породы; 22
конематки и 2 жеребца – производителя Русский Тяжеловоз. Основными
методами изучения экстерьера лошади являются: общая глазомерная оценка,
измерение животного, вычисление индексов телосложения и фотографирование
[1-6]. В ходе проделанной работы были сняты морфометрические промеры трёх
пород лошадей. Наиболее важные из них – высота в холке, косая длина, обхват
груди и пясти.
Таблица 1
Морфометрические показатели лошадей
Промеры,
X±m, см

Породы

Высота по холке

Русская
рысистая
159,5±2,2

Русская
верховая
161,0±2,4

Русский
тяжеловоз
157,7±1,3

Косая длина

160,2±1,5

164,0±1,9

166,0±2,2

Обхват груди
Обхват пясти

184,7±2,3
19,6±2,5

187,7±2,5
20,1±2,9

198,7±2,9
22,2±3,4

По высоте в холке судят о крупности, или высокорослости, лошади.
Следует различать высокорослость и высоконогость [6, 7]. При одинаковой
высоте в холке верховые лошади более высоконоги, тяжеловозные низконоги,
но и те, и другие одинаковы по высоте в холке. Косую длину туловища
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измеряли мерной палкой от переднего выступа плечелопаточного сочленения
до задней точки седалищного бугра.У Русской рысистой породы косая длина –
160,2 см; у русской верховой – 164,0 см; у русского тяжеловоза – 166,0 см.
Обхват груди определяли мерной лентой по вертикали через высшую точку
холки касательно к заднему углу лопатки.
По нему судят о массивности лошади и развитии грудной клетки. У
крупных верховых лошадей обхват груди до 170 см считается малым, от 171 до
180 см – средним и выше 180 см – большим. У тяжеловозов обхват груди 190200 см и больше.У Русской рысистой 180-190 см. Обхват пясти измеряли
мерной лентой в нижней части верхней трети пясти (в самом тонком месте). Он
характеризует развитие костяка лошади и в известной мере крепость
конституции. У верховых лошадей обхват пясти 18-20 см, у тяжеловозов – 2325 см, у русской рысистой 18-20 см.
Одим из основных индивидуальных отличительных признаков явилось
распределение масти среди данных пород. Русская рысистая порода
в большинстве своем приходится на гнедую (57%) и темно-гнедую (17%)
масти, меньше распространены вороная (8%) и серая (17%). Масти Русской
верховой породы зачастую однотонные и темных оттенков, любые светлые,
рыжие, буланые и т.д масти не приветствуются и, даже более того, в породу не
допускаются. Свыше 91% всех лошадей рыжей, темно-рыжей (4%), бурой –
(5%) масти у Русского тяжеловоза.
Бонитировка лошадей – определение и оценка племенных качеств
лошадей. Проводится наиболее квалифицированными специалистами, хорошо
знающими породу, в соответствии с требованиями действующей инструкции.
По 10-балльной шкале оцениваются происхождение и типичность лошади, ее
промеры, экстерьер и конституция, работоспособность, качество потомства. По
результатам бонитировки племеных лошадей относят к элите, первому или
второму классу. Лошадей, не удовлетворяющих требованиям второго класса,
считают неплеменными. В зависимости от результатов бонитировки лошадь
получает племенное или пользовательное назначение, определяется ее цена [3,
7].
По результатам бонитировки лошадей подразделяют на три класса:
• элита – лучшие в породе лошади, полностью отвечающие требованиям,
предъявляемым к породе;
• 1-й класс – лошади, в основном удовлетворяющие требованиям,
предъявляемым к породе;
• 2-й класс – остальная часть породы, имеющая племенное значение [7].
Лошади, не отнесенные к этим классам, считаются неплеменными. Для
отнесения к классу элита жеребцы должны иметь по всем признакам оценку – 8
баллов, а по работоспособности не менее 6, кобылы во всем признакам не ниже
7 баллов, а по работоспособности 4, для первого класса требования
соответственно – 6 и 5, 5 и 3, для второго класса – 4 и 2; 3 и работоспособность
без оценки.
В пределах каждого класса племенных лошадей распределяют на три
категории:
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1 – лошади, балльная оценка которых по одному и более признакам выше,
а по остальным признакам бонитировки соответствует минимальным
требованиям, установленным для класса;
2 – лошади, балльная оценка которых по всем признакам бонитировки
отвечает минимальным требованиям, установленным для соответствующего
класса. К этой же категории относят лошадей, балльная оценка которых по
одному и более признакам превышает, а по одному из признаков ниже на один
балл минимальных требований, установленных для класса;
3 – относят племенных лошадей, не удовлетворяющих требованиям первой
и второй категорий [7].
Проведенная бонитировка показала, что жеребцы и конематки Русской
рысистой породы относятся к элите. Для Русской верховой породы
распределение следующее: жеребцы относятся к элите, среди конематок 69,6 %
– элита; 8,7% – первый класс; 13% – второй класс. Порода Русский тяжеловоз:
конематки и жеребцы – элита.
Для оценки эпизоотической ситуации в коневодческом хозяйстве взят
паразитологический материал с 40 лошадей разного возраста. Изначально
определен тип содержания лошадей: конюшенно-пастбищный. Установлено,
что чаще других исследуемой группы лошадей встречается паразит Parascarise
quorum. Особенно подвержены заражению кобылы и жеребята. Совместное
содержание матерей с жеребятами в помещениях с недостаточно соблюдаемой
гигиеной способствует распространению этого паразита. Единственным
способом заражения является заглатывание зрелых яиц, содержащих
инвазионную личинку [6].
Серьезные патологии, как, колики или разрыв аневризмы, вызываемые
личинками Strongylus vulgaris, встречаются все реже.
При внесении мухами личинок в раны лошадей развивается личиночный
габронемоз, называемый "летней язвой". Цестоды семейства Anoplocephalidae,
вызывают тениоз в тонком кишечнике лошади. Исключением является вид
паразита Anoplocephala perfoliata, локализующейся на уровне илеоцекального
клапана. Лошади заражаются на пастбище, заглатывая промежуточного хозяина
- клеща, носителя цистицеркоизной личинки (развивающейся за 5 месяцев).
Полное развитие ленточного червя происходит за 6 недель. "Пастбищные"
инвазии охватывают весь теплый сезон и им подвержены, главным образом,
молодые лошади в возрасте от 6 месяцев до двух лет.
В целом, камерально обработано 40 паразитологических проб. Одними из
широко распространенных гельминтозов лошадей
являются Parascaris
equorum (аскаридоз лошадей), Anoplocephala perfoliata (личиночный
габронемоз), реже всего встречаемость Strongylus vulgaris (больших свайников).
Средняя встречаемость инвазии Parascaris equorum у Руссой Рысистой породы
составляет 33%, Anoplocephala perfoliata56%, Strongylus vulgaris17%.
Зараженность у Русской Верховой породы: Parascaris equorum 50 %, Strongylus
vulgaris 33%, Anoplocephala perfoliata 33%. У Русского Тяжеловоза средняя
встречаемость составила Parascaris equorum 17%, Strongylus vulgaris50%,
Anoplocephala perfoliata 11%. Зараженность гельминтозов отмечена у всех
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возрастных групп животных.
Зараженность лошадей гельминтами зависит от многих факторов. На
одной конюшне и в одном табуне лошади могут быть заражены различными
видами гельминтов с разной интенсивностью инвазии (заражения паразитами).
Предрасполагающими факторами для развития заболевания лошадей
гельминтами являются: наследственная предрасположенность, условия
содержания, тип кормления, степень эксплуатации, какие лекарства получало
животное в течение жизни (особенно антибиотики и гормоны).
Список литературы:
1. Ливанова, Т.К. Лошади: учебник / Т.К Ливанова. – М.: Астрель, 2004. –
256с.
2. Макбейн, Сьюзан. Породы лошадей. Иллюстрированная энциклопедия
/С. Макбейн. – М.: Астрель,2006. – 256с.
3. Смирнов, Л.А. Лошади (Конские породы): учебное пособие /Л.А.
Смирнов, И.В Мердер. – М.: Астрель,2007. – 224с.
4. Красников, А.С. Практикум по коневодству: учебное пособие /А.С.
Красников. – М.: Колос,1977. – 159с.
5. Козлов, С.А. Коневодство: учебное пособие / С.А. Козлов, С.А.
Зиновьева, Н.Ю. Козлова. – СПБ: Издательство «Лань», 2005. – 128с.
6.
Калашников,
В.В. Практическое коневодство: учебник /В.В.
Калашников., Ю.А. Соколов., В.Ф. Пустовой; под ред. Калашникова В.В. и
Пустового В.Ф. – М.: Колос, 2000. – 376 с.
7. Лазовский, А.А. Породы лошадей: справочник/А.А Лазовский. –
Витебск , 2003. – 89с.
Научный руководитель: д.б.н., проф., член-корр.НАН Б Гончаренко Г.Г.
Статья отправлена: 05.06.2017 г.
© Гаврилова Е.В.
ЦИТ: ua117-035
DOI: 10.21893/2415-7538.2016-06-5-035
Вайбала І.О, Чушенко В.М., Ковальов В.В.
РОЗРОБКА СКЛАДУ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ МАЗІ ДЛЯ ЛІКУАННЯ
ПСОРІАЗУ
Національний фармацевтичний університет. Харків.
I.O. Baybala, V.M. Chushenko, V.V. Kovalev
DEVELOPMENT OF THE EXTEMPORAL OINTMENT COMPOSITION
FOR THE PSORIASIS TREATMENT
Анотация. У роботі розглядається створення екстемпоральної мазі для
лікування псоріазу.
We consider the creation extemporal ointment for the psoriasis treatment
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Вступ
Поміж актуальних проблем сучасної дерматології псоріаз є одним із
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найбільш поширених дерматозів. Псоріаз і в даний час як хронічний дерматоз,
є одним з тих захворювань, що реєструються найчастіше. Ця хвороба
залишається однією з найактуальніших проблем наукової і практичної
дерматології. Зараз безліч науково-дослідницьких інститутів , учбових закладів
, лабораторії займаються дослідженням походження, проявів, розробкою нових
методів лікування та профілактики псоріазу. У нашій країні вивченням проблем
псоріазу займався Центральний науково-дослідницький інститут. За кордоном
основним науковим центром є Стенфордський університет в США, що поєднує
35 країн світу у вигляді Міжнародної асоціації по вивченню псоріазу та
видавничий єдиний у світі Американський журнал псоріазу. Питаннями цієї
хвороби у нашій країні та за межами плідно займаються вчені. Щорічно
збільшується кількість хворих тяжкими формами дерматозу, що нерідко
призводять до інвалідності (псоріатичний артрит, псоріатична еритродермія ,
ексудативний та пустульозний псоріаз).
За даними Міжнародної Федерації асоціацій псоріазу, його поширеність у
світі коливається в межах 1,2-5 % в загальних популяціях, становлячи в
середньому близько 3 %. У західноєвропейських країнах захворюваність на
псоріаз становить більш ніж 2 %, в інших країнах Європи – не перевищує 6 %
(в Ірландії – 5,5 %, Іспанії – 3,7 %, Швеції – 2,3 %, США та Канаді ці показники
2,2 % – 4,7 % відповідно). Простий (вульгарний), або бляшковий псоріаз є
найбільш поширеною формою захворювання, яка реєструється у 80-90 %
пацієнтів. В Україні статистичні дані щодо захворюваності на псоріаз суттєво
відрізняються від середніх показників в Європі і світі, оскільки поширеність
хвороби протягом останніх десятиліть неухильно зросла – від 114,8 на 100 тис.
населення в 1994 р. до 222,5 на 100 тис. в 2014 р., серед яких було понад 6 000
дітей. Це може бути обумовлено як недосконалістю медико-статистичних
систем, так і гіподіагностикою псоріазу внаслідок низького рівня звернень
пацієнтів.
Метою нашого дослідження є аналіз асортименту лікарських засобів для
лікування псоріазу та вибір активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), які
найчастіше призначаються лікарями, і які володіють високою фармакологічною
активністю. На сьогодні доведена етіологія відсутня, є лише припущення, тому,
незважаючи на дотримання протоколів із доказовою базою, не завжди можна
досягти бажаного ефекту у лікуванні псоріазу.
Основний текст
За останні 5-10 років у багатьох медичних дисциплінах стали
застосовуватися нові терапевтичні концептуальні підходи – строго направлене
цільове лікування, як можна раніше втручання і формулювання досяжних
конечних цілей лікування. Причини виникнення даного захворювання до кінця
не виявлені. Можливо, роль в патогенезі хвороби грають аномальні утворення
кератину, епідермальна проліферація, активація імунної системи і спадкові
фактори. Підвищена частота випадків псоріазу може спостерігатися серед
членів однієї сім’ї: якщо псоріазом хворіють обоє батьків - ризик прояву у
дитини 41 %, якщо один із батьків 14 %, якщо брат чи сестра – 6 %.
Приблизно четверть людей, що страждають псоріазом ураження шкіри
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були спровоковані її ушкодженням, сонячними опіками або шкірними
захворюваннями. Одним із факторів може стати психогенний стрес. При цьому
перші прояви або загострення хвороби можуть проявлятися через декілька
тижнів або місяців. У 45 % випадків початок хвороби чи загострення
провокується бактеріальними інфекціями. Найпоширенішим фактором є
фарингіт, зубні абсцеси та інфекції шкіри. Інфікування ВІЛ-інфекцією також
може привести до загострення псоріазу. У ВІЛ-інфікованих псоріаз більш
стійкий до лікування та часто ускладняються артритом. Відомо, що псоріаз
може бути спровокований прийомом ряду лікарських препаратів : солей літію,
інтерферону, -адреноблокаторів та протималярійних речовин.
Нещодавно група експертів із 19 країн Європи запропонувала включити в
оновлення рекомендацій по лікуванню псоріазу три головних принципи
успішної цілеспрямованої терапії, що включають строге дотримання
терапевтичних алгоритмів, регулярне фіксування терапевтичної відповіді та
своєчасну модифікацію лікування, якщо терапевтичні цілі не досягнені. Як
відомо, принциповий вибір об’єму терапії хворого псоріазом залежить від
тяжкості проявів захворювання – при тяжкому псоріазі проводять системну
терапію, для легких та середніх форм можна обмежитися
місцевими
терапевтичними засобами, тому одним із способів вирішення проблеми є
можливість створення комбінованої мазі, що буде використовуватись у
ціленаправленій терапії. Розглядаючи асортимент лікарськиз засобів, що
призначають лікарі в Україні, можно виявити тенденцію застосування твердих,
м’яких та парентеральних лікарських форм.

Рис. 1. Асортимент лікарських форм для лікування псоріазу (станом
на 2017 р).
За даними уніфікованого протоколу медичної допомоги при псоріазі
зазвичай лікування починають із місцевої терапії – застосування мазей, кремів,
ліпокремів, гелей, лініментів тощо. Після бесіди із лікарями-фітотерапевтами
встановлено, що перевага надається препаратам рослинного походження у
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вигляді мазей та гелей. Для лікування необхідно обрати емульсійну або
гідрофільну основу, а серед активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) нашу
увагу привернули екстракти рослинного походження, що володіють
антисептичною, протизапальною, регенеративною діями та підсилюють
процеси ороговіння.
Висновки
Були розглянуті причини виникнення псоріазу, тенценції терапії та
визначений асортимент лікарських форм для лікування даного виду дерматозу.
На основі цих даних можна зробити висновок про необхідність розробки
комбінованої екстемпоральної мазі. Розглянувши вже існуючі м’які лікарські
форми, треба зазначити , що мазь розроблятиметься на емульсійній основі ,
активні фармацевтичні інгредієнти матимуть як природнє, так і синтетичне
походження для створення більш високого фармакотерапевтичного ефекту.
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екстемпоральних лікарських засобів, систематизовано та проаналізовано
сучасну екстемпоральну рецептуру суспензій.
Ключові слова: суспензії, екстемпоральні лікарські засоби.
Abstract: In the article literature data on the use of extemporaneous
preparations, and systematically analyzes the extemporaneous compounding
suspensions.
Key words: suspensions, extemporal formula medicines.
Вступ.
В сучасних умовах щороку збільшується кількість дерматологічних
патологій, причини яких дуже різноманітні і складні. Шкіра, під впливом
патологій внутрішніх факторів, зовнішнього середовища або інфекцій
(бактерій, вірусів, грибів та інше) може піддаватись аномальним змінам.
Для лікування дерматологічних захворювань використовуються
різноманітні групи лікарських засобів: антисептики, глюкокостикостероїди,
місцеві ранозагоювальні засоби, антибіотики для місцевого і внутрішнього
застосування, а також екстемпоральні лікарські засоби у вигляді присипок,
мазей, суспензій тощо.
Для вивчення рецептури нами проаналізовано методичні рекомендації
«Рідкі лікарські форми: екстемпоральна рецептура», «М’які лікарські форми:
екстемпоральна рецептура», збірники авторських прописів, збірники
уніфікованої екстемпоральної рецептури.
Основний текст
Аналізуючи індивідуальну рецептуру аптек
міста Харкова, можна
відзначити різноманітність та багатокомпонентність прописів з різною
варіацією доз складових.
Потреба в екстемпоральних лікарських формах, не дивлячись на
найширший асортимент ліків промислового виробництва, досі зберігається і
залишається актуальною. Переваги екстемпоральної рецептури полягають в
можливості підбору лікарем індивідуального складу і дозування лікарського
засобу з урахуванням віку, ваги, супутніх захворювань пацієнта, особливостей
організму, стану видільних функцій, переносимості тих чи інших речовин,
наявності алергії, невеликої тривалості часу між призначенням, виготовленням
і застосуванням лікарського засобу. Важливим є відсутність необхідності
використання консервантів для забезпечення стабільності лікарської форми
(стерильні розчини для внутрішнього вживання новонародженими); можливість
швидкого задоволення потреби в лікарських засобах при екстремальних
ситуаціях.
Серед екстемпоральних лікарських засобів, що призначаються лікарями
при дерматологічних захворюваннях, найпоширенішими є суспензії, до складу
яких лікарі вводять лікарські та допоміжні речовини з різними фізикохімічними властивостями. Такі приписи вимагають ретельного фізичного та
біофармацевтичного дослідження.
Суспензійні лікарські препарати зручні у вживанні, мають високу
біодоступність, добре переносяться організмом, при цьому різні фармакологічні
групи випускають у вигляді суспензій, а також у вигляді порошку чи гранул для
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приготування суспензії.
Аналіз екстемпоральнох рецептури України показав, що в дерматології
використовуються різні види лікарських форм: суспензії, мазі, примочки, тощо.
Вони містять певний набір лікарських речовин в різноманітних комбінаціях, в
різній кількості та на різних носіях.
При вивченні літературних даних було встановлено, що окрім клінічної
картини на вибір виду лікарської форми і основи - носія впливають також інші
фактори. До таких факторів відносяться: тип шкіри пацієнта, локалізованість
висипань і навіть пора року. Наприклад, пацієнти з акне і жирною шкірою
добре реагують на препарати на спиртовій основі, а пацієнту з акне та дуже
сухою шкірою необхідні препарати на водній основі.
Залежно від призначення лікар комбінує в препараті різні компоненти для
досягнення максимального ефекту. Наприклад, для лікування вугрів до складу
суспензій вводять кислоту саліцилову, настоянку календули. Для лікування
фурункульозу та гнійних захворювань – левоміцетин, еритроміцин, березовий
дьоготь. Для посилення протизудної дії можна вводити до складу ментол,
тимол, анестезин. При необхідності місцевої анестезії та зняття набряку вводять
розчини димедролу та димексиду. Суспензії застосовують наступним чином:
безпосередньо перед вживанням збовтують і ватним тампоном обробляють
уражені ділянки (з набряком і еритемою гострого запального характеру).
Значною є кількість суспензій, які застосовують у дерматологічній та
косметичній практиці. Це спиртовмісні суспензії багатокомпонентного складу з
сіркою очищеною, левоміцетином (міжнародна непатентована назва —
хлоламфенікол, кислотою саліциловою, кислотою борною, тальком, крохмалем,
оксидом цинку. Прописи ще раз доводять індивідуальний підбір доз при
лікуванні хворих. Наявність складних прописів з бензилбензоатом, незважаючи
на існування аналогів промислового виробництва, також підтверджує
важливість екстемпорального виготовлення.
Висновки:
Отже, результати дослідження дозволяють констатувати, що:
екстемпоральна рецептура є досить різноманітною; фармацевтична
промисловість сьогодні не може забезпечити в повному обсязі потребу в деяких
ліках (особливо у препаратах для лікування специфічних захворювань, ліків з
обмеженим
терміном
придатності
багатокомпонентного
складу,
з
індивідуальними дозами тощо)
Проаналізовано сучасну фармакотерапію дерматологічних патологій.
Встановлено, що найчастіше використовуються антисептики, місцеві
ранозагоювальні засоби, антибіотики для місцевого і внутрішнього
застосування, а також екстемпоральні лікарські засоби у вигляді суспензій.
Аналіз сучасної рецептури аптек показав, що суспензії для зовнішнього
застосування найчастіше готують на комбінованих розчинниках (вода, спирт,
гліцерин, ефір).
Вид лікарської форми і підбір діючих речовин проводиться лікарем
відповідно до симптоматики захворювання.
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Аннотация. В статье излагаются основные проблемы опасной для жизни
смешанной миграции по морю. Эти проблемы рассматривались в мае 2016 года
на 96-ой сессии Комитета по безопасности на море Международной морской
организации в качестве вопроса высокого уровня. В статье рассмотрены и
проанализированы итоги симпозиума по миграции морем, состоявшемся в
апреле 2016 года во Всемирном Морском Университете (Мальме). Даны
рекомендации и предложения по скорейшей реализации вопросов, включая
поиск и спасение, и эксплуатацию торговых судов, в свете последних событий,
связанных с массовым спасением мигрантов. Рассмотрены вопросы по
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своевременной и точной информации об инцидентах с беженцами и о
подозреваемых в контрабанде лицах и судах; а также вопросы
международного права, ответственности и страхования.
Ключевые слова: смешанная миграция по морю, безопасность, работорговля,
контрабанда, борьба с нелегальной миграцией.
Abstract. In this paper we describe the basic problems of the life-threatening
mixed migration on the sea. These problems were examined in May, 2016 at 96th
session of Maritime Safety Committee of International Maritime Organization as a
question of high level. In article results of a symposium on migration by the sea,
taken place in April, 2016 at the World Maritime University (Malmo) are considered
and analysed. Recommendations and offers on the prompt realisation of questions,
including search and rescue and operation of trading vessels, in the light of the latest
events connected with mass rescue of migrants are made. Questions about the timely
and exact information on incidents with refugees and about persons and vessels
suspected of contraband are considered; and also questions of international law,
responsibility and insurance.
Key words: mixed migration on the sea, safety, a slave-trade, contraband,
struggle against illegal migration
Вступление
Обстановка последнего
времени в
мире
обострилась
из-за
увеличивающегося числа мигрантов, беженцев и переросла в серьезный кризис
для мирового сообщества.
Масштабы миграционных потоков просто захлестывают. Огромное
количество беженцев пытаются спастись от войн, конфликтов и различного
рода преследований по всему миру. Десятки миллионов человек покидают
свои жилища в надежде обрести долгожданное спокойствие и уверенность,
воссоединиться с семьей, родными, а так же улучшить своё материальное
благосостояние. Но при этом из-за определенных ограничений квот, связанных
с иммиграционными процессами, часто прибегают к не законному
перемещению в более благополучные страны мира.
Этим очень эффективно пользуются контрабандисты и работорговцы
разных мастей, которые изощренными противоправными путями вымогают
достаточно крупные суммы, при этом часто обманывая и предоставляя
неудовлетворительные услуги с большим риском для жизни.
Так в 2016 году около 8000 беженцев нелегалов – погибли, из них более
5000 утонули в Средиземном море[4]. И это официальные данные, а сколько не
учтенных несчастных случаев. Другие иммигранты в ужасающих условиях
пребывают непосредственно в лодках, плотах и других плавательных
средствах, так как их под любым предлогом не желают принять ни одно
портовое сооружение или судно, так как это нелегально и несет за собой
правовую ответственность.
Наиболее неблагополучными районами являются страны Африки,
Карибского бассейна, Южной Америки, Юго-Восточной Азии. И ситуация к
сожалению становится все более напряженной.
По итогам 2016 года число получивших убежище в странах ЕС возросло
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более чем в два раза и составило более 710 тысяч беженцев на законных
легальных основаниях. Вместе с тем в принимающих странах
антиэмигрантские настроения закипают. Вместо доверия государственные
чиновники и политики призывают к дискриминационным мерам к тем, кто был
вынужден покинуть свою родину незаконно. Вместо содействия безопасной и
упорядоченной миграции многие страны ЕС выступают с мерами,
направленными уже на сокращение или вообще прекращение миграции.
В то же время ни один здравомыслящий человек не захочет остановить
миграцию людей. Легальные мигранты приносят огромную пользу
принимающим их странам, а так же странам своего происхождения.
Проблемы нелегальных потоков мигрантов и беженцев создают в первую
очередь опасность для их собственной жизни, а в последующем поощряют
организованную преступность.
В статье представлен обзор литературы по вопросам смешанной миграции
по морю. Проанализирован Доклад Комитета по безопасности на море (КБМ) о
его 96-ой сессии в мае 2016 года [1]. Для понимания проблемы важен Доклад
Генерального секретаря, представленный во исполнение резолюции 2240 (2015)
Совета Безопасности ООН [2, 3]. Ценность представляют материалы работ по
проблематике миграции [4, 5], а так же – Международная конвенция о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей [6].
Основной текст
Итоги рассмотрения на 96-ой сессии КБМ на море вопроса об опасной для
жизни смешанной миграции по морю отчетливо показали масштабы и
актуальность стоящих проблем, причины их появления и задачи для
положительного решения.
Правовой статус мигрантов, перемещающихся из одной страны в другую,
различен. Их можно разделить на две основные категории: законные мигранты,
то есть лица, которые с разрешения иностранного государства и в соответствии
с его законодательством и международными договорами находятся на его
территории; нелегальные мигранты – граждане других государств и лица без
гражданства, нарушившие правила въезда, выезда, пребывания или транзитного
проезда через территории, установленные национальным законодательством
иностранного государства.
Международная
морская
организация
призывает
упорядочить
межгосударственные отношения в области борьбы с незаконной перевозкой
мигрантов и беженцев по морю. Несмотря на все призывы заняться
устранением причин и факторов, толкающих людей на неконтролируемые
действия по пересечению морей, и сделать спасение жизней одной из
приоритетных задач, принимаемых на национальном и региональном уровнях,
они не привели к желаемым результатам. Значительное большинство мужчин,
женщин и детей незаконно перевозятся по морю контрабандистами и
торговцами людьми.
Особенно массово через Средиземное море эмигрируют к берегам Италии
выходцы из Замбии, Ливии, Мали и Нигерии. Наиболее трудная ситуация в
Европейских государствах сложилась в связи с потоком вынужденных
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беженцев и мигрантов из Сирии.
Многочисленные трагические эпизоды в Средиземном море, да и других
местах стали следствием эксплуатации и дезинформации со стороны
транснациональных преступных организаций, которые ради наживы
содействуют незаконному перемещению мигрантов и беженцев способами
крайне опасными для жизни.
Реальными примерами являются использование самых разных
плавательных средств – от одноразовых резиновых шлюпок, плотов и
самодельных яликов до деревянных лодок и более крупных судов. Участились
случаи обнаружения нелегальных беженцев и мигрантов на грузовых и
пассажирских судах, что становится очень серьезной проблемой, поэтому
необходимо предпринимать все возможные меры предосторожности по
предотвращению проникновения посторонних лиц до отхода судов из портов. В
частности – нельзя полагаться на службу безопасности портов; необходимо
инструктировать экипажи перед приходом в порт, усиливать вахты; специально
контролировать прохождение на борт людей; капитан должен получать всю
свежую информацию об обстановке в порту от агента судна; сопровождение
всех посторонних лиц на борту; освещенность в ночное время и другие меры.
Большой вклад для разрешения насущных вопросов внесли итоги
симпозиума по миграции морем, состоявшемся во Всемирном Морском
Университете в Мальмё, Швеция 26-27 апреля 2016 года [7].
Основной целью симпозиума явилось рассмотрение вопросов оценки
миграции по морю, прав человека в отношении миграции, перевозки мигрантов
и незаконного ввоза людей морем, аспекты безопасности и охраны в
отношении миграции по морю и международного права по вопросам
ответственности и страхования.
Были выделены следующие важнейшие неотложные действия [7]:
- влияние на ОНН с целью освещения вопросов о безопасных местах
убежища для мигрантов до их посадки, доставки не защищенных людей в
безопасные убежища, применяя соответствующие средства морского
транспорта, избегая при этом незаконной перевозки людей;
- учет морально-психологическое состояние моряков, которые подчас
являются реальными свидетелями мрачных жизненных эпизодов при
проведении спасательных операций;
- повышение качественных характеристик приемных сооружений,
помогая прибрежным государствам в решении возникающих проблем;
- разработка более практической и прагматической политики в
отношении людей, ищущих убежища;
- учет и изучение факторов плохого управления и коррупции в странах,
что вынуждает людей покидать эти страны;
- укрепление двустороннего и межучрежденческого сотрудничества на
оперативном уровне;
- создание потенциала обновления и передачи технологий и оказания
помощи тем, кто не имеет достаточных возможностей в отношении выводов из
того, что происходит в море и на берегу в условиях текущего кризиса;
Научный взгляд в будущее

56

Том 5. Выпуск 6

Безопасность

- систематическое проведение совещаний, брифингов, информационных
конференций для минимизации искажения информации и отрицательного ее
влияния на поведение мигрантов и беженцев;
- усиление взаимодействия между правительственными учреждениями и
судоходными компаниями, активно практикуя опыт членов Международной
морской организации;
- оказание качественной практической помощи капитанам судов со
стороны всех участников в проведении ими поисково-спасательных операций,
чтобы они действовали уверенно, не испытывая опасений или сомнений в
отношении необходимости их вмешательства.
Заключение и выводы
Сотрудничество государств по борьбе с незаконной перевозкой беженцев и
мигрантов по морю представляется крайне важным и актуальным. Его
международно-правовые рамки находят свое отражение в принятии
международных договоров, актов ИМО, резолюций Совета Безопасности ООН
и актов Европейского Союза.
С учетом большого потока мигрантов в настоящее время данная проблема
наиболее остро затрагивает государства-члены ЕС, отсюда налицо их
заинтересованность в ее решении.
Значительная часть мигрантов перемещается нелегально в страны Европы
по Средиземному морю.
Вне всякого сомнения, искоренить данное негативное явление или
значительно сократить нелегальную перевозку мигрантов по Средиземному
морю возможно исключительно посредством совместных усилий государств и
международных организаций. Двигаясь вперед, мы должны быть открытыми,
инклюзивными и храбрыми в наших подходах, мы должны смотреть дальше
привычных решений и институционных мандатов.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МОРСКИМ ПИРАТСТВОМ
Одесский национальный морской университет,
Одесса, Мечникова 34, 65029
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Zayats S.V.
METHODS OF STRUGGLE AGAINST A SEA PIRACY
Odessa National Maritime University,
Odessa, Mechnikova 34, 65029
Аннотация. В статье изложены основные аспекты борьбы с пиратством
и вооруженным разбоем против судоходства, как составной части свободы
открытого
моря.
Рассмотрены
и
проанализированы
требования
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 года с поправками и Конвенции по охране человеческой жизни на
море 1974 года с поправками в отношении требований к подготовке членов
экипажей к действиям по обеспечению охраны судов при плавании в районах
действия пиратов. Даны предложения и рекомендации по действиям экипажей
судов перед пересечением и в зонах высокого риска для тщательной оценки и
определения вероятности и последствий пиратских нападений на судно, а так
же по грамотному использованию технических средств охраны и защиты.
Ключевые слова: судоходство, пиратство, вооруженный разбой,
противодействие.
Abstract. In this article the basic aspects of struggle against a piracy and the
armed robbery against shipping, as component of a freedom of the high seas are
stated. Requirements of the International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as amended and International
Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as amended concerning requirements
to preparation of crew members for actions on support of protection of vessels at
swimming in areas of action of pirates are examined and analysed. Suggestions and
recommendations for action of crews before crossing and in high-risk areas for
careful evaluation and determine the probability and impact of piracy on the vessel,
as well as the skillful use of technical means of protection and enforcement are given.
Key words: shipping, piracy, armed robbery, counteraction.
Вступление
Опасность, которую морской разбой в лице пиратства во все времена
представлял для международной торговли более культурных народов,
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заставила последних соединить свои силы для совместной борьбы с ним. Уже в
эпоху римской республики прочно установилось воззрение, что пираты – враги
не только одного народа или известной группы народов, а всего культурного
человечества (“hostes humani generis”); обязательства, принятые по отношению
к ним, считались лишенными юридической силы [1].
В открытом море, где ни одному государству не принадлежит право
исключительной юрисдикции, успех борьбы с пиратством обусловлен
существованием международных соглашений. Они проявляются в форме
договоров Международной морской организации.
Обычное право признает пиратом всякое лицо, совершающее в открытом
море с корыстной целью («animo farandi») нападение на частные суда, не имея
на это надлежащего полномочия от государственной власти [1].
При этом хочется оговориться, что пиратство и морской терроризм
разнятся целями, которые преследуют исполнители: для пиратов главное –
обогащение, нажива, грабеж, а задачей террористов является запугивание
властей с целью выполнения своих, как правило, политических требований.
Акты международного пиратства, совершаемые на море, характеризуют
значительную общественную опасность, так как в результате их совершения
возможны тяжелые последствия, гибель людей и судов, а так же осложнения в
межгосударственных отношениях.
Эти преступления оказывают значительное физическое и психологическое
воздействие на мировое сообщество, население прибрежных государств,
участвующих в международном судоходстве, оказывают негативное влияние на
укрепление международных связей, затрагивают жизненно важные интересы
государств в различных сферах.
География действий флибустьеров XXI века – прибрежные воды Азии,
Африки, Латинской Америки.
Наивысший уровень угрозы пиратских нападений присвоен прибрежным
районам таких стран как Сомали, Нигерия, Сингапур, Малайзия.
В данной обстановке главным правилом является необходимость
соблюдать все меры предосторожности, которые должны предприниматься для
защиты от нападения.
Основной текст
Анализ нападений свидетельствует: активность пиратов в 2017 году
заметно возросла, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
В ежеквартальном докладе Центра отчетности по пиратству (PRC) при
Международном морском бюро (IMB) уже официально зарегистрировано 43
вооруженных нападения на суда, при этом захвачены в плен 58 моряков [6]. В
числе наиболее горячих точек выделены Нигерия, Южные Филиппины.
Участились случаи ограблений судов, стоящих на якоре, у берегов Индонезии.
Серьезного влияния и принятия неотложных мер требует активизация
Сомалийских пиратов. На их счету захват 33 судов, четыре подверглись
обстрелу. Из 27 моряков, похищенных по всему миру в этом году с целью
получения выкупа, 63% были захвачены в плен в Гвинейском заливе. При этом
выявлены случаи особой жестокости со смертельным исходом. Эскалация
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насилия и грабежей проявляется и в водах у южных берегов Филиппин [6].
Исходя из сложившейся ситуации, просто необходимы современные и
адекватные меры защиты и способы качественной и эффективной борьбы с
пиратством.
Основные цели охранных мероприятий на судне в свете требований
Международного кодекса по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС)
[2], Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахт 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ) [3] направлены:
- во-первых, на понимание смысла и требований различных уровней
охраны на море;
- во-вторых, на знание процедур и активное участие в выполнении
планов действий в чрезвычайных ситуациях;
- в-третьих, на приобретение твердых практических навыков, которые
позволяют распознавать и обнаруживать оружие, опасные вещества и
устройства, а также распознавать на не дискриминационной основе
характерные признаки и манеры поведения лиц, которые могут создать угрозу
охране;
- в-четвертых, знания и грамотное применение мер защиты против
приемов, которыми пользуются пираты и вооруженные грабители.
Следует отметить, что Конвенция ПДНВ, Кодекс ПДНВ в новой редакции
(с Манильскими поправками) [3] внесли обновления в отношении подготовки
всех членов экипажа к действиям по обеспечению охраны судов и моряков при
плавании в районах действия пиратов.
Предусмотрено, что все лица, работающие и занятые на морском судне,
обязательно проходят одобренную подготовку по вопросам, относящимся к
охране в таблице A-VI/6-1 Кодекса ПДНВ [3].
Лучшей практикой по защите от пиратства является – связь и обработка
информации в отношении охраны на море, которые охватываются внедрением
системы дальней идентификации и слежения за судами – Long Range
Identification and Tracking System. Она предусматривает:
- оборудование судов судовой системой оповещения;
- оснащение судов аппаратурой автоматической идентификационной
системы;
- обеспечение своевременной передачи сообщений о нападении.
При нахождении в районах, где случаются нападения, на судне
обязательно должна быть организована непрерывная радиовахта для связи с
соответствующими береговыми властями и военно-морскими силами через
сайты (MSCHOA, центра судоходства НАТО, UK MTO и MARLO).
Следующим эффективным фактором борьбы с пиратством являются
военные и правоохранительные органы в лице объединенных морских сил
(CMF) – это коалиция 25 государств; Военно-морских сил EC (EU NAVFOR), а
также морское подразделение Интерпола (MPTF), созданное в 2010 году для
координации международного ответа на угрозу морского пиратства в его
различных способах.
Считается, что если на борту гражданского судна будет небольшое
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количество стрелкового оружия, то на пиратских катерах-скифах
незамедлительно появятся более мощные огневые крупнокалиберные и
ракетные комплексы. И это приведет лишь к обострению и без того сложной
ситуации на морских путях. Судовладельцы и компании должны четко
понимать, что защитой судов должны заниматься профессиональные военные,
т.е. целесообразно использование сопровождающих конвоев или нахождение на
судах представителей именно военно-морских сил в виде вооруженной охраны.
Также до входа в зону высокого риска рекомендуется провести со всеми
членами экипажа инструктажи, тренировки и учения для слаженного
выполнения ими своих обязанностей в противостоянии пиратским атакам.
Далее необходимо привести в полную готовность весь комплекс мер по
физической защите и техническим средствам охраны судна, включающий
следующие позиции: различные ограждения, решетки, жалюзи, ставни, замки и
засовы; балластную и пожарную судовые системы, а также судовую систему
охранного оповещения, телевизионного наблюдения, систему контроля и
управление доступом и другие средства безопасности.
При прохождении через акватории действий пиратских формирований
использовать «Схему группового перехода» IRTC, с обязательной
предварительной регистрацией и не нарушая его границ и коридоров.
При практическом применении вышеперечисленных методов надо
многократно убедиться в том, что персонал судна находится в безопасности.
Серьезным аспектом является и учет прав членов экипажей в зонах
повышенной опасности, в частности, право на репатриацию за счет компании,
получение бонусов и компенсаций в случае травматизма или смерти, помимо
заработанной платы.
Если же судно все же подверглось нападению пиратов необходимо:
максимально
сохранять
спокойствие,
проинформировать
UKMTO,
активировать SSAS и AIS, моряков эвакуировать в назначенную цитадель,
обязательно оставить в рабочем включенном состоянии всю систему
видеонаблюдения.
После силового освобождения судна военными или подозрительной
активности важно подать соответствующие подробные отчеты о происшествии
или угрозе инцидента.
Комитет по безопасности на море Международной морской организации
на своей 96-ой сессии [4] рекомендует применять Рекомендации
правительствам по предотвращению и пресечению пиратства и вооруженного
разбоя против судов [5].
Заключение и выводы
Международная морская организация, постоянно совершенствуя свою
работу, внедряет новые требования, регламентирующие охрану судов и
портовых средств, цель которых – противодействовать незаконным актам,
направленным против безопасности мореплавания и перевозки морем
защищенных грузов.
Анализ причин совершения пиратских преступлений на море кроется
гораздо глубже в экономической, социальной и политической напряженности в
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регионах. Довольно долгое время ООН оказывает посильную помощь в рамках
своих миссий, но, несмотря на успехи, представляется, что переломить
ситуацию в ближайшее время вряд ли удастся.
В настоящее время пиратство преображается, возникают его более
опасные формы, происходит теснейшее переплетение с терроризмом.
Подводя итог, стоит отметить, что эффективность борьбы с пиратством
заключается не только в применении силовых методов, реализуя операции по
уничтожению и пленению пиратов, но и в оперативной разработке действенных
политических, правовых и социально-экономических мер по предупреждению
и предотвращению пиратских нападений.
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Аннотация. Сооружения для подъема и спуска судов по наклонным
плоскостям являются самыми распространенными при доковании судов.
Подобные
конструкции
требуют
постоянного
наблюдения
за
эксплуатационной пригодностью во избежание возникновения аварийных
ситуаций. Такие ситуации могут возникнуть при неравномерных осадках
основания данных сооружений. Вызвать осадки могут слабые грунтовые
основания, а также линзы илов, которые залегают в грунтах основания по
всему побережью Черного моря. Применение геотуб при строительстве и
реконструкции даёт возможность значительно увеличить надежность и
повысить несущую способность, а также уменьшить и стабилизировать
осадку подобных сооружений. Одной из основных задач, которые возникают
при проектировании судоремонтных объектов, является оценка несущей
способности фундаментальной части сооружения, в частности сваи и работа
всей конструкции в целом с учетом взаимодействия с грунтом.
Ключевые слова: геотуба, спусковые дорожки слипа, усиление свайного
основания.
Abstract. Slipways are the most common way of docking ships. These structures
require constant monitoring of the operational suitability in order to avoid accidents
that may happen, for example, in case of a differential settlement. Settlement can be
caused by weak soils or lenses of silt that are common along the coast of the Black
Sea. Application of geotubes in construction and reconstruction significantly
increases reliability and capabilities of the structural frame also reducing and
stabilizing the settlement of such structures. The main problems that arise in the
design of ship-repair facilities are the assessment of the bearing capacity of the
structural frame (especially piles) and calculating the behavior of the structure as a
whole (including interactions with the soil) according to the functional requirements.
Key words: geotube, launching slipway tracks, strengthening pile foundation.
Вступление
На территории Украины расположено 18 морских и 8 региональных
портов, более 10 судостроительных и судоремонтных заводов, обеспечивающих
нашей стране высокий статус ведущей морской транзитной державы. В связи с
чем, возникают повышенные требования к надежному обеспечению работы
существующих и проектируемых портовых сооружений, перегрузочных
комплексов, судостроительных и судоремонтных сооружений. В числе
важнейших составляющих комплексного решения проблемы эффективности
судоремонтных сооружений является наличие и практическое использование
методов их проектирования и эксплуатации на современном научнотехническом уровне. Одной из основных задач, которые возникают при
проектировании судоремонтных объектов, является оценка несущей
способности фундаментальной конструкции сооружения, в частности сваи.
Основной текст
Объекты судоремонтных сооружений характеризуются большими
объемами капитальных вложений, сложностью неоднородных грунтовых
условий и нагрузок. Поэтому именно здесь новые конструктивные решения и
расчетные методы, уточняющие характер работы сооружения, могут дать
Научный взгляд в будущее

63

Том 5. Выпуск 6

Безопасность

существенный экономический эффект.
Сооружения для подъема и спуска судов по наклонным плоскостям
являются самыми распространенными при доковании судов. К ним относятся
слипы и эллинги. Эллинг представляет собой наклонную плоскость,
оборудованную судовозными путями, по которым суда поднимаются или
опускаются, а в надводной части которых их ремонтируют. Слипы, в отличии
от эллингов, имеют не только наклонные судовозные, но и горизонтальные
стапельные пути, по которым поднятое судно может быть перевезено в любое
место судоремонтной площадки – стапеля. Они удобны при ремонте и
строительстве судов в хороших условиях труда на открытой площадке.
Наиболее распространенным способом подъёма (спуска) судов по наклонной
плоскости является применение косяковых тележек. Особенности подводной
части спусковых рельсовых дорожек сооружений требуют постоянного
поддержания их сохранности и эксплуатационной пригодности исключая
вероятности возникновения аварийных ситуаций при производстве
судоподъёмных или судоспусковых работ.
Использование расчетных моделей гидротехнических сооружений,
разработанных в середине прошлого столетия не отражают их специфическую
работу в период строительства и эксплуатации, они не учитывают совместную
работу конструкции, грунтового основания и водной среды, которые работают
в условиях сложного нагружения. Эти методы расчетов не позволяют с единых
позиций реализовать заложенные в нормативных документах две группы
предельных состояний по несущей способности и деформациям, с учетом
упругих и пластических свойств материалов конструкции и грунтового
основания.
В настоящее время интенсивно развиваются перспективные научные
направления, связанные с разработкой и всесторонним обоснованием
численных методов расчета ориентированных на современные ЭВМ. Эти
методы открывают качественно новые возможности управления процессами
проектирования и технической эксплуатации сооружений.
Действующие нормативные документы рекомендуют производить расчет
сооружений взаимодействующих с грунтом в упругой стадии их работы или по
предельным состояниям. Такой подход не позволяет проследить одновременно
за напряженно - деформативным состоянием системы «сооружение-грунт»,
начиная с момента его нагружения до потери несущей способности, так как
упругий расчет не учитывает пластических деформаций материала, а расчет по
предельным состояниям позволяет определить только разрушающие нагрузки.
Многие авторы [1,2,3], использующие в своих исследованиях различные
грунтовые модели (линейно-деформируемые среды, деформационную теорию
пластичности, теорию пластического течения и др.), рассматривают в начале
только напряженно-деформированное состояние взаимодействующего грунта
при различных нагрузках и перемещений, а затем, используя полученные
данные, рассчитывают конструкцию сооружения. Указанные подходы не
позволяют определить напряженно- деформативное состояние сооружения и
контактирующего грунта в их реальной совместной работе. Учет совместной
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работы грунта и сооружения рассмотрен в работе Бугаевой С.В. [1].
Предлагается разработанная методика совместного расчета сваи и
взаимодействующего с ней деформируемого грунта с учетом реальных свойств
их материалов, таких как, упругость и пластичность.
Основные уравнения получены на основе теории пластического течения,
базирующиеся на принципе максимума Мизеса, а так же разработан алгоритм
для численного расчета спусковых дорожек слипа, в котором дискретизация
краевой задачи выполнена методом конечных элементов, а итерационный
процесс построен по методу Ньютона – Кантаровича.
Основные конструкции спусковых дорожек эллингов и слипов
представлены на рис.1, рис.2.

Рис. 1. Неразрезные железобетонные балки на сваях
(1 – рельс, 2 – железобетонные балки, 3 – сваи)

Рис. 2. Разрезные балки на опорах в виде кустов свай(1 – рельс, 2 –
железобетонные балки, 3 – сваи)
Так как основным конструктивным элементом судоремонтных сооружений
является свайное основание, в качестве свайных оснований применяют
железобетонные и стальные сваи, располагаемые равномерно по всей длине
дорожки из монолитного железобетона или кустами по две – четыре сваи под
концами сборных балок судовозных путей (рис. 1, 2). Головы свай в кусте
омоноличивают капителью с закладными частями на верхней плоскости для
крепления балок.
На сегодняшний день не разработаны эффективные методы и технические
средства для определения напряженно-деформированного состояния
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конструкции и свайного основания судовозных дорожек слипа.
Совершенствование существующих методов и средств измерения является
актуальной задачей для качественного проектирования, строительства и
эксплуатации рассматриваемых конструкций.
Многолетний опыт исследований показывает, что подобные сооружения в
процессе эксплуатации находятся под воздействием различных факторов:
технология строительства, режим эксплуатационных нагрузок, локальные
повреждения, реологические явления в материале конструкции и грунтах
основания, воздействие окружающей среды и времени, которые влияют на
величину несущей способности сооружения. Рациональная эксплуатация
конструкции требует назначения полезных нагрузок в соответствии с
величиной несущей способности сооружения, которая может изменяться в
период эксплуатации.
В ряде случаев, особенно при сложных геологических условиях, на слабых
грунтах основания или в случае неравномерных осадок грунтового основания
для уменьшения возникающих деформативных напряжений в свае возможно
использование геотекстильного материала. Для этого геотекстильный материал
можно использовать в виде полотнищ, которые укладываются между свайными
рядами или в виде геотуб [4]. Тубы располагают в шахматном порядке, чередуя
железобетонную сваю с геотубой рис. 3.
Установка геотубы начинается вдавливанием (одновременно с вибрацией)
круглой стальной обсадки через слабый слой грунта вплоть до прочных слоев.
Будущая свая должна быть закреплена в прочном слое как минимум на глубину
0,5 м. Обсадка имеет конусообразный наконечник, состоящий из двух
клапанных затворов, которые во время вдавливания закрыты и одновременно
позволяют вдавливать обсадку и вытеснять окружающий грунт.
Геотуба укорачивается на требуемую длину, согласно необходимой длине
щебеночной сваи в зависимости от удаленности от прочной подошвы. Один
конец «шланга» крепится к стержню стальной воронки, другой конец
закрывается посредством завязывания. Загрузочная воронка устанавливается на
обсадке, а шланг спускается внутрь обсадочной трубы. После этого геотуба при
помощи экскаватора наполняется песчано-гравийной смесью – недробленым
щебнем. При постоянной вибрации обсадочная труба постепенно
вытаскивается. Процесс вибрации обеспечивает уплотнение песчано-гравийной
смеси и соответственно натяжку геотекстильной упаковки – таким образом
возникает элемент с многократным улучшением прочностных свойств по
сравнению с окружающими грунтом.
Заключение и выводы
Применение данного способа даёт значительное преимущество, за счет
того что, фундамент достигает равномерной усадки; после изготовления сваи
довольно быстро достигаются безопасные величины сопротивления сдвигу и
сваю можно подвергать нагрузке через короткий промежуток времени; нет
необходимости иметь такую же густую сеть свай, которая применяется,
например, при закладке железобетонных свай, бесшовное исполнение, уровень
подземных вод не оказывает никакого влияния на вбивание свай (если в трубу
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попадает вода, геотуба с щебнем по контуру «вытеснит» ее наружу); сваи также
можно устанавливать зимой примерно до -10ºС, благодаря этому значительно
ускоряется реконструкция и ремонт судоремонтных объектов; песчаногравийные геотубы улучшают фундаментальные условия, проводят дренаж,
повышают модуль упругости фундамента.
В настоящее время нет необходимых экспериментальных исследований и
нет математического моделирования подобных конструкций. Расчет свай,
выполненных из геотуб наилучшим образом осуществляется при задании
исходных характеристик, как композитного материала, с учетом формы и
размера геотекстильного материала.
Сравнение расчетов конструкций без использования геотуб и с их
применением дают основание утверждать о повышении надежности спусковых
дорожек слипа более, чем на 5 %, а так же возможности экономии бетона и
железобетона более 7 – 10%.
Применение современных геоматериалов в конструкциях спусковых
дорожек слипа ведет и к повышению безопасности в период строительства,
реконструкции, ремонта и эксплуатации.
Литература:
1. Бугаева С.В. Обоснование методики расчета тонкостенных конструкций,
взаимодействующих с грунтовой средой с учетом упругопластических свойств
их материалов: дис. на соискание ученой степени к.т.н: 05.23.01:защищена утв.
1999 / Бугаева Светлана Викторовна. – Одесса., 1999. - 146 с.
2. Баранова А.А. Тонкостенные конструкции типа «больверк»,
взаимодействующие с грунтом, армированным геотекстильным материалом: /
дис. на соискание ученой степени к.т.н: 05.23.01:защищена 2015 утв. 2016 /
Баранова Анна Александровна – Одесса., 2015, - 218 с.
3. Смирнов Г.Н., Горюнов Б.Ф., Курлович Е.В. и др.; под ред. Г.Н.
Смирнова Порты и портовые сооружения / – М.: Стройиздат, 1979.- 607 с.
4. Инструкция по применению Kortextube/http://www.megateh.com.
Статья отправлена: 29.05.2017 г.
© Гончарук И.П., Бугаева С.В.
ЦИТ: ua117-106
DOI: 10.21893/2415-7538.2016-06-5-106
УДК 327.3

Сєкунова Ю.В., Мархальчук Г.В.
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ЛИТВОЮ НА ШЛЯХУ ДО ЄС
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Героїв Оборони, 15, Київ, 03041
Siekunova I.V., Мarhalchuk G.V.
UKRAINE'S COOPERATION WITH LITHUANIA ON THE WAY TO THE
EU
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Heroiv Oborony, 15, Kiev, 03041

Научный взгляд в будущее

67

Том 5. Выпуск 6

Безопасность

Анотація. У статті проаналізовано українсько-литовські відносини у
торгівельно-економічних, науково-технічних та культурних сферах. Значну
увагу приділено співпраці України з Литовською Республікою та підтримці у
напрямку євроінтеграції.
Ключові слова: євроінтеграція, зовнішня політика, дипломатія, асоціація,
політико-дипломатична система, Україна, Литовська Республіка.
Abstract. In the article review relations between Ukraine and Lithuania in
trade-economic, scientific-technical and cultural areas. Particular attention is paid
cooperation between Ukraine and Lithuania on the road to European Union.
Key words: European integration, foreign policy, diplomacy, association,
diplomatic and political system, Ukraine, Republic of Lithuania.
Глобалізаційні процеси на території сучасної Європи відбуваються, перш
за все, у форматі європейської інтеграції. На сьогодні, в умовах сучасних
загроз, вкрай необхідне об’єднання європейських держав для захисту своїх
інтересів, зокрема економічних, військових, соціально-політичних та ін. За цих
обставин Україна опинилася у центрі величезних міжнародних об’єднань.
Процес європейської інтеграції України розпочався у 1991 року і триває до
сьогодення. Одним із важливих досягнень цієї співпраці є підписання 11 червня
2017 року, між Україною та ЄС безвізового режиму. Ця подія є доказом
активного співробітництва України та ЄС, зокрема підтримки європейськими
державами українського народу.
Стратегічний курс України на вступ до європейських і євро
дипломатичних структур відкрив нові можливості й обрій українськолитовським відносинам, що мають історичний фундамент, закладений ще з
часів Київської Русі та Великого князівства Литовського. У далекому 1429 році
в південній столиці Великого князівства Литовського – у Луцьку на Волині –
відбувся з’їзд монархів європейських держав, господарем якого був Великий
князь Литовський Вітаутас. Цей з’їзд визначив основні принципи
співіснування, що певною мірою знайшли своє відображення у створенні
сучасної єдиної Європи [1, c. 27].
Після Революції Гідності та обрання Президентом України Порошенка
П.О. більш частими стали контакти на найвищому рівні. Між главами двох
держав установився довірливий особистий діалог.
Провідною темою двосторонніх відносин стало сприяння Литвою
інтеграції України в ЄС і НАТО. Керівництво Литви відстоює необхідність
надання Європейським Союзом, Україні перспектив повноправного членства,
активно відстоює необхідність укладання між Україною і ЄС Європейської
угоди про асоціацію та вільну торгівлю. Литва також демонструє свою
рішучість надавати активну підтримку набуттю Україною повноправного
членства в НАТО. У Вільнюсі 9 липня 2016 року відбулося засідання Комісії
України – НАТО, на якому обговорювалося подальше співробітництво і
підтримка в реформуванні оборонного сектора України [3, c. 90].
Підтримку України в питаннях проведення демократичних перетворень та
економічних реформ демонструють державні інституції, основні політичні
сили, громадськість Литви. Зокрема, в листопаді 2005 року Сейм Литовської
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Республіки прийняв резолюцію, в якій заявив про солідарність з Україною та
закликав Литовські державні інституції, неурядові організації і все литовське
суспільство надати допомогу Україні у зміцненні демократичної системи,
побудові громадського суспільства [4, c. 67].
Актом солідарності з Україною стало схвалення 24 листопада 2005 року
Сеймом Литви Резолюції, у якій Голодомор 1932-1933 рр. в Україні визнано
актом геноциду українського народу.
Важливою складовою поглиблення партнерства стала взаємодія Києва і
Вільнюса в питаннях розвитку демократії і співробітництва в регіонах
Балтійського, Чорного та Каспійського морів.
Договірно-правова база українсько-литовських відносин у сфері
торгівельно-економічних зв’язків налічує понад 40 міжурядових і міжвідомчих
договорів та угод, а також угод про регіональне співробітництво. У Києві та
Вільнюсі знайшли доцільними модернізувати існуючі, а також створити нові
інституції для координації взаємодії на всіх напрямках співпраці між двома
державами, у тому числі в торговельно-економічній сфері [2, c. 112].
Згідно з Декларацією Президента України й Президента Литовської
Республіки від 28.03.2002 року створено Міжурядову раду зі співробітництва
між Україною і Литовською республікою. Для розгляду поточних питань і
підготовки рекомендацій продовжено роботу Комісії з питань торгівельноекономічного та науково-технічного співробітництва. Плідно діє також
Українсько-Литовська комісія з питань Європейської інтеграції.
Постійний інтерес литовської сторони до діалогу з Україною відкриває
широкі перспективи для подальшого зміцнення нашого партнерства,
подальшого збільшення двостороннього товарообігу.
Динамічно розвивається двостороння торгівля. За даними Держкомстату
України, зовнішньоторгівельний оборот між двома державами у 2014 році
становив 32,6 млн. дол. США. Протягом останнього часу, особливо
активізувалося інвестиційне співробітництво та відбулося значне збільшення
обсягів литовських інвестицій в Україні. За даними литовської статистики,
прямі інвестиції з Литви в Україну, на початок поточного року, становив
близько 64 млн. євро. Україна вийшла на перше місце серед десяти основних
держав, які отримували інвестиції з Литви [3, c. 118].
Перспективними
напрямами
розвитку
українсько-литовського
співробітництва вбачається банківська, будівельна, переробна, а також
енергетична й транспортні галузі, зокрема, співробітництво в рамках створення
транспортного кордону Чорне море – Балтійське море.
Довгострокова програма співробітництва України й Литви в транспортній
сфері успішно реалізується. Регулярне функціонування потяга комбінованих
перевезень “Вікінг” за маршрутом Чорноморськ – Клайпеда є першим
успішним українсько-литовсько-білоруським проектом у транспортній сфері.
Українсько-литовське співробітництво у сфері культури, маючи
підґрунтям спільність історичних, культурних чинників і традицій наших
народів, продовжує розширюватися і змінюватися. Із впевненістю можна
констатувати, що українсько-литовські контакти у сфері культури у 2016 році
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були надзвичайно насиченими та активними. При цьому варто відзначити те,
що контакти відбуваються на рівні місцевих самоврядувань, закладів культури
та навіть художніх колективів.
Зміцнюються контакти і в освітні сфері. В листопаді 2015 року керівники
МЗС Литви та Швеції підписали меморандум стосовно підтримки сфери освіти
в Україні. Литва підтримує боротьбу України за свободу та сприяє створенню
майбутнього України. Прем’єр-міністр Литви заявив, що українські студенти
матимуть змогу навчатися у провідних університетах Вільнюса [3, c. 100].
Таким чином, дух і атмосфера взаємовідносин України та Литви
підтверджують, що двостороннє співробітництво буде поглиблюватися в усіх
сферах з урахуванням інтересів двох країн та їх народів. У найближчій
перспективі пріоритетними напрямами двосторонньої взаємодії стануть не
лише питання політичної підтримки з боку Литви, щодо прагнень України як
найшвидше інтегруватися в європейські структури, та і практичного обміну
досвідом набуття членства в ЄС та НАТО. Отже, українсько-литовські
взаємини на сучасному етапі насичені неабияким динамізмом, тому досвід
Литовської Республіки, набутий в процесі європейської інтеграції є корисним
для України у реформах, що відбуваються в нашій державі.
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Анотація. В роботі аналізуються причини початку співробітництва та
торгово-економічні відносини Радянського Союзу, а з 1991 р. України з
Республікою
Куба.
Автором
аналізуються
перспективи
розвитку
співробітництва цих держав.
Ключові слова: Україна, Куба, Радянський Союз, політичні відносини,
торгово-економічні відносини, міждержавне співробітництво, співпраця.
Abstract. In the work analyzes cooperation and modern trade and economic
relations Ukraine and Cuba. Analyzes the development and prospects cooperation.
Keywords: Ukraine, Cuba, the Soviet Union, political relations, trade and
economic relations, international cooperation, cooperation.
Потенціал втілення геополітичних, національних інтересів визначається
ступенем впливу одного суб’єкта геополітики на зовнішню і внутрішню
політику іншого. Україна є насамперед європейською державою. Це визначено
її історичним минулим, географічним розташуванням, незалежністю до
культурних традицій європейської цивілізації, демографічним складом
населення. Відомо, що зовнішньополітична діяльність України під час її
перебування у складі СРСР була суттєво обмежена, права союзних республік на
здійснення відносин з іноземними державами були передані загальносоюзним
зовнішньополітичним органам. Саме тому, важливо проаналізувати українськокубинські відносини, насамперед, у розрізі перебування України в складі
Радянського Союзу та сучасну міжнародну політику України і Республіки
Куба.
Українсько-кубинські відносини ще зародились за Радянських часів. Хоча
після 1917 р. співпраця між державами була призупинена, тому, що Республіка
Куба довгий час не визнавала Радянську владу. У 1942 р. були встановлені
Дипломатичні відносини між СРСР та Кубою. З початком «Холодної війни»
політичні відносини почали погіршуватись, хоча Куба все одно стала головним
союзником СРСР.
Після розпаду Радянського Союзу допомога Кубі припинилась.
Результатом цього на острові почалась «гуманітарна катастрофа».
У 1952 р. відбувся державний переворот і до влади на Кубі прийшов
Фульхенсіо Батиста, але Сталіну це не сподобалось і він розірвав всі
дипломатичні відносини з Республікою Куба. Революції на Кубі не
припинялись і в 1959 р. після чергового перевороту до влади прийшов Фідель
Кастро, а вже в 1960 р. дипломатичні відносини між Радянським Союзом
та Республікою Куба були відновлені, хоча влада Радянського
Союзу
ще
довго
не
визнавала
нову
кубинську
владу.
Все змінилося тоді, коли США в квітні 1961 р. проводили операцію біля затоки
Кочинос, метою якої було прибрати нового правителя Куби. В травні 1961 р.
Ф. Кастро відкрито проголосив, що Куба піде по соціалістичному шляху
розвитку, після цього одразу на острів вирушили радянські військові, інженери
та зброя.
У 1962 р. відбувся візит Рауля Кастро (брата Ф. Кастро) до СРСР, де з
М. Хрущовим було домовлено про розміщення радянських ракет середньої
дальності, а 14 жовтня 1962 р. було поставлено радянську ядерну зброю на
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острів, але коли влада США про це дізналась, то розмістила свої ракети на
території Туреччини і гарантувала напад на Кубу. М. Хрущов вирішив
повернути ракети у Радянський Союз, навіть не проконсультувавшись з
Ф. Кастро. Після чого співпраця між державами сповільнилась так само
швидко, як і розпочалась.
Радянський Союз до свого розпаду активно допомагав Кубі, оскільки на
острові працювали тисячі радянських спеціалістів в усіх галузях, дуже
покращилась медицина і навіть до сьогоднішнього дня кубинські лікарі є
одними із най професійних. За таку допомогу острів розраховувався цукром.
Також у 1990-х рр., не можна не відмітити, що одним з найвідоміших аспектів
співпраці між державами було оздоровлення на Кубі дітей, що постраждали від
вибуху на ЧАЕС. За статистичними даними кубинської сторони 24 тисячі лише
українських пацієнтів, у тому числі 20 тисяч дітей, пройшли курс лікування та
оздоровлення в рамках програми «Діти Чорнобиля».
Після розпаду Радянського Союзу, Україна проголосила свою
незалежність 24 серпня 1991 р. Саме тому, важливо зауважити, що Республіка
Куба однією з перших, серед світових держав визнала незалежність України
6 грудня 1991 р. А вже 12 березня 1992 р. був підписаний «Протокол про
встановлення дипломатичних відносин». В цьому ж році було відкрито
Посольство Куби у Києві, а з вересня 1993 р. в Гавані функціонує Посольство
України [1].
Якщо розглядати торгівельно-економічні відносини, то протягом 20012009 рр. співробітництво в цій сфері між державами не відзначалося суттєвими
зрушеннями. Так, за даними Державної служби статистики України взаємний
обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Кубою зріс з 14 млн.
дол. США у 2001 році до 19 млн. дол. США у 2009 році. У 2010 році загальний
двосторонній обсяг торгівлі товарами та послугами істотно збільшився і
становив 31 млн. дол. США, а у 2011 р. – 27,8 млн. дол. США [2].
Основною договірно-правовою базою між Україною та Республікою Куба
в торговельно-економічній та інвестиційній площині є «Угода між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Куба про торговельно-економічне
співробітництво» від 20.06.1998 р. та «Угода про сприяння та взаємний захист
інвестицій» від 20.05.1995 р.
Впродовж 2013-2016 рр. відбулося певне пожвавлення українськокубинського партнерства, пов’язане, переважно, з поставкою на Кубу авіаційної
техніки українського виробництва. В цей період дуже зросла торгівля між
державами.
Серед найбільших інтересів України у двосторонніх відносинах з Кубою в
економічній сфері та головними напрямками співпраці є: торговельноекономічне співробітництво, співпраця у авіаційній, хімічній, машинобудівній
(вантажівки, трактори), медичній, фармакологічній, гірничо-видобувній,
енергетичній сферах та у галузі сільського господарства.
Підґрунтям для налагодження та активізації українсько-кубинської
торговельно-економічної співпраці став той факт, що саме Україна, ще за часів
СРСР, внесла вагомий вклад у формування автотранспортного, залізничного,
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авіаційного парку Куби, забезпечувала технологічним обладнанням
енергогенеруючі та цукропереробні підприємства. І тому, сьогодні основними
видами української продукції, що експортуються до Куби, є автозапчастини,
двигуни для літаків українського виробництва, труби з чорних металів,
запчастини до тракторів, а також мінеральні добрива, робітничий одяг та
взуття, сировина для виробництва інсуліну, пшениця та ін. [3]. В свою чергу ми
отримуємо від Куби ром, каву, цитрусові, сигари, тощо.
Таким чином, між Україною та Кубою сьогодні розвиваються досить
інтенсивні зв’язки у різних галузях. Але географічна віддаленість та
особливості внутрішнього розвитку обох держав не дозволяють реалізовувати
весь потенціал відносин. Для подолання цих факторів в першу чергу необхідно
співпрацювати лідерам обох держав. Актуальним на сьогодні є для України
пожвавлення співробітництва в галузі, де Куба досягає успіхів, наприклад,
біотехнологія та виробництво медичних препаратів. В свою чергу, Республіка
Куба виявляє інтерес до залізничного транспорту, що є досить таки розвиненим
в Україні. Острів також проявляє зацікавленість до обладнання для цукрових
заводів, енергетичного устаткування, морських суден тощо. Також
перспективним є співробітництво у напрямі інновацій. Наприклад, українські
дослідники мають досвід у сфері створення сонячних електростанцій, який
може стати в нагоді кубинській стороні. Цікавий факт, що Україна втратила
статус держави виробника цукру, а кубинська цукрова галузь також переживає
кризу, і якщо країни об’єднаються, то можуть розробити більш ефективні
технології для виходу на ринок з новими досягненнями. Важливо наголосити,
що відносини між нашими державами мають історичні зв’язки обох народів,
зокрема багато кубинців навчалися в Україні і багато українців працювали в
Республіці Куба, на наш погляд, саме це може підштовхнути лідерів наших
держав до більш активної співпраці.
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Аннотация. В работе рассматривается технология безвибрационного
бетонирования, преимущества и недостатки самоуплотняющихся смесей и
область их применения.
Ключевые слова: СУБ, пластификаторы, безвибрационный метод.
Abstract. This work about the technology of the concreting without vibration,
the advantages and disadvantages of self-compacting mixtures and field of their
application.
Key words: SCM, plastificantes, of the concreting without vibration.
Понятие “литые бетонные смеси” появилось в начале 70-80-х годов, когда
стали
применяться
сначала
пластифицирующие,
а
потом
и
суперпластифицирующие химические добавки, которые воздействуют на
цемент и позволяют довести бетонную смесь до литой консистенции. Такие
смеси нашли свое применение в густоармированных, тонкостенных и в
труднодоступных элементах конструкций. В конце 80-x годов, благодаря
исследованиям японского ученого Х. Окамуры, в технологии приготовления
бетонных смесей выделилось направление – самоуплотняющиеся бетонные
смеси (СУБС). В 1988 году впервые был продемонстрирован прототип
самоуплотняющегося бетона. Такой бетон отличается от обычного и по
составу, и по свойствам. Отличие состоит в соотношении материалов и в
использовании специальных эффективных добавок минерального и
химического происхождения, за счет которых можно получить бетоны текучей
консистенции, а после твердения повышенной прочности.
В Японии около 50% новых железобетонных конструкций изготовляется
из СУБС. В Европе на долю СУБС приходится 7-10% объема производимого
бетона. В России данная технология слабо распространена, хотя и здесь
имеются примеры успешной ее реализации. В последние десятилетия в России
были построены такие уникальные сооружения, как: монолитный ростверк
пилона М-7 Русского моста во Владивостоке, фундамент под высотный
многофункциональный комплекс «Лахта-центр», бетонирование опытных
блоков Саяно-Шушенской и Бурейской ГЭС, здание реактора ЛАЭС-2
(Ленинградская атомная электростанция), кольцевые коридоры реактора
НВАЭС (Нововоронежская атомная электростанция).
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При безвибрационном методе бетонирования гравитационный эффект
реализуется при подвижности смеси 15-20 см. Бетонную самоуплотняющуюся
смесь приготовляют по той же технологии, что и обычную бетонную смесь, но
с использованием пластификаторов, суперпластификаторов и комплексных
добавок. Здесь существенное значение приобретает характер и порядок ввода
добавок, а также режим перемешивания смеси. Для получения
самоуплотняющейся бетонной смеси постоянного качества необходимо
тщательно и непрерывно контролировать и учитывать гранулометрический
состав крупного и мелкого заполнителей. Высокая пластичность смесей
обеспечивается за счет введения при их изготовлении суперпластификаторов
С-3, «Дофен», НИЛ-20, НИЛ-21, 10-03 и др., пластификаторов типа СДБ (до
0,4 %) или комплексных добавок. Для сохранения заданной подвижности смеси
интервал между временем ее приготовления и укладкой в опалубку не должен
превышать 30…60 мин. Прочность самоуплотняющегося бетона составляет 100
Мпа и белее. Марка по морозостойкости – до 700F.
Смесь заливают в опалубку. Бетонирование ведут непрерывно. Смесь
уплотняется под действием гравитационной силы (собственной массы смеси)
без вибрирования. В местах, насыщенных арматурой, возможно штыкование.
Технологическая последовательность операций при производстве
бетонных работ безвибрационным методом: установка опалубки; герметизация
швов опалубки; установка арматуры; смазка опалубки; подача бетонной смеси
в опалубку слоями; уход за бетоном; снятие опалубки.
Достоинства: не нужно использовать виброуплотнители, что приводит к
снижению трудозатрат на электроэнергию и повышению производительности
труда. Так же, использование СУБС приводит к снижению шума, к
возможности применения на площадках, намного удаленных от места
производства.
Недостатки: стоимость самоуплотняющегося бетона больше, чем у
товарного из-за использования цемента марки М800 и более, а так же из-за
добавления добавок, пластификаторов и суперпластификаторов, особенно
добавок на основе поликарбоксилата.
На основе изученных нами материалов на кафедре строительного
производства и экспертизы недвижимости, было проведено сравнение СУБ и
традиционного бетона. Сравнительный анализ представлен в табл. 1.
Таким образом, можно сказать, что самоуплотняющийся бетон – это
сравнительно актуальное и перспективное направление в области технологии
бетонирования, имеющее большое количество преимуществ по сравнению с
традиционным бетоном, и единственный недостаток – большая стоимость, но
высокая долговечность и длительные сроки эксплуатации дают основания для
полноценного применения в России СУБС. При этом есть необходимость
создания специальной базы, где будут описаны методы диагностики
самоуплотняющихся бетонов, необходимые потребности в его составе,
классификация, для каких сооружений самоуплотняющийся бетон
применяется.
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Таблица 1

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Сравнение традиционного бетона с СУБ
Наименование
Традиционный
Самоуплотняющийся
показателей
бетон
бетон
3
Стоимость 1 м , руб.
2500-2800
6800-7000
Уплотнение
+
Трудозатраты, %
100
30
Уход за бетоном,
5-7
<1
сутки
Расход
электроэнергии на 1
70
Снижение на 4,3
3
3
м бетона, кВт*ч/м
Сокращение
времени
В 1,5-2 раза
бетонирования
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Аннотация. В статье представлены результаты геодезического
мониторинга осадки здания, который выполнялся в три этапа: с отметки
строительного нуля, в период строительства и в период эксплуатации. В
результате геодезического наблюдения было выполнено прогнозирование
времени и максимальной величины осадки, имеющей затухающий характер.
Ключевые слова: геодезический мониторинг, осадка,
фундаменты,
уравнение регрессии, циклы наблюдений.
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Abstract. The article presents the results of geodetic monitoring of the building
settlement, which was carried out in three stages: from a zero mark (1), in process of
construction (2) and post-construction settlement (3). As a result of geodetic
observation there was made the prediction of the foundation post-construction time
and maximum settlement with damping (regression) tendency.
Key words: geodesic monitoring, settlement, foundations, regression equation,
observation cycles.
В статье рассмотрены результаты геодезического мониторинга
пространственно-временного состояния 24-х этажного жилого здания на
Гагаринском плато города Одессы во время строительства и после его
окончания.
При устройстве фундаментов из буронабивных свай выявилось, что в
основании под подошвой залегают слабые лессовые грунты. Как следствие,
возникла необходимость в изменении технологии устройства таких свай. Забой
скважин уплотнялся щебнем с целью усиления основания.
В соответствии с ДБН «Геодезичні роботи в будiвництвi» [2],
предусматривается
обеспечение
геодезического
мониторинга
«при
необходимости» зданий и сооружений IV-V категорий сложности и высотных
зданий. В связи с изменением технологии устройства свайных фундаментов
был обеспечен геодезический мониторинг за осадкой здания с отметки
строительного нуля. Для наблюдений за осадками была создана измерительная
сеть, состоящая из осадочных марок, закреплённых на здании и неподвижных
грунтовых реперов вне здания. Осадочными марками служили арматурные
стержни диаметром 18мм, забетонированные в плиту перекрытия на уровне
строительного нуля. Схема их размещения с конечными результатами осадок
показана на рис.1, 2. Высотную основу представляют три глубинных репера на
строительной площадке, заложенные на пятиметровую глубину. Опорой для
проверки их неподвижности служили три глубинных 18,5 метровых грунтовых
репера, расположенных за территорией строительства.

Рис. 1. Линии равных осадок здания
Научный взгляд в будущее
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Рис. 2. Эпюры осадок деформационных марок здания
Нивелирование осадочных
марок выполнялось по программе
высокоточного нивелирования II класса электронным нивелиром DiNi-12.
В связи с увеличением нагрузки по мере возведения здания для отражения
возможных
деформационных
процессов
программа
измерений
предусматривала следующую последовательность наблюдений:
первый цикл – после монтажа паркинга;
последующие циклы – после возведения очередных двух этажей;
предпоследний цикл – после выполнения отделочных работ;
последний цикл – через 3 месяца после сдачи здания в эксплуатацию.
Всего с 16.09.2006 года по 06.12.2008 года было выполнено 23 цикла
геодезических наблюдений. Средняя осадка здания с начала наблюдений
составила:
- секция I – 13,1 мм;
- секция II – 17,0 мм;
- секция III – 14,8 мм;
Усредненные по квадратам результаты наблюдений марок II секции
приведены в таблице 1.
Расчётами установлено, что закономерность хода математических
ожиданий общей осадки марок II секции, усреднённых по циклам наблюдений,
аппроксимируется уравнением регрессии:
Hср = 22,8524 - 0,002815 t + 0,00006548 t2
(1)
где t – продолжительность осадки в кварталах относительно первого цикла
наблюдений.
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Данные наблюдений осадочных марок
циклы
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1

марки
12
22,879
22,875
22,872
22,869
22,866
22,864
22,862
22,860

13
22,882
22,878
22,876
22,874
22,872
22,871
22,869
22,867

14
22,876
22,871
22,869
22,867
22,863
22,860
22,859
22,856

15
22,836
22,829
22,829
22,827
22,822
22,821
22,820
22,819

16
22,857
22,851
22,851
22,849
22,846
22,845
22,843
22,842

17
22,872
22,877
22,877
22,875
22,870
22,869
22,867
22,864

18
22,795
22,789
22,788
22,786
22,782
22,782
22,779
22,777

19
22,802
22,796
22,796
22,794
22,791
22,791
22,788
22,787

Нср
22,850
22,846
22,845
22,843
22,839
22,838
22,836
22,834

Высокая точность аппроксимации характеризуется корреляционным
отношением η = 100.
Продолжительность осадки (t) находим, приравнивая первую производную
от Н нулю: t = 5,3 года. За это время общая усреднённая отметка марок II
секции достигнет 22,822 м, т.е. осадка составит 28 мм.
Заключение и выводы.
1. На всех стадиях проектирования и строительства зданий и сооружений
необходимо
выполнять
инженерные
изыскания,
предусмотренные
нормативными документами, в полном объёме.
2. Учитывая сложные условия для проектирования и строительства зданий
и сооружений в г. Одессе (наличие оползней, подземных выработок, лёссовых
просадочных грунтов, интенсивного повышения уровня грунтовых вод,
сейсмичности с магнитудой 7 баллов) необходимо в обязательном порядке
обеспечивать геодезический мониторинг за осадкой зданий и сооружений в
процессе строительства и эксплуатации.
3. В связи с дополнительным обустройством фундаментов здание в период
строительства подверглось незначительной (13-17 мм) осадке, которая для
марок II секции с наиболее интенсивной осадкой подчиняется уравнению (1).
4. Формула (1) может служить для прогнозирования осадки здания
экстраполяцией на глинистых грунтах.
5. Осадка здания имеет затухающий характер и при отсутствии
дополнительных неучтённых агрессивных влияний прекратится через 5,3 года.
К этому времени усреднённая максимальная осадка достигнет 28 мм.
6. О неравномерном развитии осадок всего здания свидетельствуют
параметры, характеризующие совместную работу оснований, фундамента и
подземных конструкций. Так, неравномерность осадок отдельных точек
фундамента, его максимальный наклон и относительный прогиб на порядок
меньше предельно допустимых. [2]
7. Объективной оценкой отсутствия неучтённых агрессивных влияний
могут служить только дополнительные циклы нивелирования и сравнение их
результатов с данными экстраполяции из уравнения (1).
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Abstract
The article deals with the results of geodetic monitoring of the space-time status of a 24storey residential building on the Gagarin Plateau in the city of Odessa under construction and
post-construction period.
The process of foundations constructing by means of bored piles revealed that the weak loess
soils lay in the footings. As a consequence, there appeared a need to change the technology of the
pile foundation.
To reflect the possible deformational processes of the building under construction, there was
developed a measuring network, consisting of sedimentary marks fixed on the building as well as
fixed ground marks outside the building.
Leveling of sedimentary marks was carried out under the program of high-precision leveling
of 2-nd class. There were performed 23 cycles of geodetic observations within the period from
September 16, 2006 to December 6, 2008.
The analysis of the geodetic monitoring results shows that the regularity of the mathematical
expectations of the building settlement is approximated by the regression equation. The application
of the regression analysis made it possible to estimate the time and the settlement maximum value.
Taking into consideration the difficulties in building design parameters and construction of
buildings in Odessa (the presence of landslides, underground workings, loess subsidence grounds,
an intensive rise in the groundwater table, seismicity with a magnitude of 7 points), we consider it
to be the absolutely necessary task to provide geodetic monitoring of the buildings and structures
settlement in the construction and post-construction process.
Key words: geodesic monitoring, settlement, foundations, regression equation, observation
cycles.
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Анотація. У роботі розглянуто вплив фериту і коротко замкнутих витків
на частотні залежності добротності коливального контуру. Одержано
графічні залежності добротності від резонансної частоти коливального
контуру у випадку: 1 - відсутності фериту і коротко замкнутих витків; 2 наявності лише фериту; 3 - наявності лише коротко замкнутих витків; 4 наявності як фериту, так і коротко замкнутих витків. Розраховано
індуктивності контуру та побудовано графічні залежності активного опору
коливального контуру для цих випадків. Розглянуто теоретичні формули для
пояснення експериментальних частотних залежностей добротності.
Пояснено вплив коротко замкнутих витків на частотні залежності
добротності викликані скін-ефектом в металі.
Ключові слова: добротність, коливальний контур, скін-ефект, частотні
залежності.
Abstract. In this paper we described the impact and briefly closed ferrite coils
depending on the frequency oscillator circuit Q-factor. Depending obtained image
Q - factor of the resonant frequency of an oscillator circuit in case of: 1 - no ferrite
coils and briefly closed; 2 - there is only ferrite; 3 - there is only closed briefly turns;
4 - available as ferrite and briefly closed turns. Calculated inductor circuit and built
graphics depending on the active resistance oscillator circuit for these cases. We
described the theoretical formula for explaining the experimental frequency
dependence of Q-factor. Closed briefly explained the impact of revolutions on the
frequency dependence of Q-factor due to the skin effect in the metal.
Key words: Q- factor, resonant circuit, skin effect, frequency dependence.
Вступ.
Добротність Q коливального контуру характеризує процеси, які
відбуваються як в самому контурі, так і за його межами, завдяки
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електромагнітній індукції в середовищі із різним типом електропровідності.
Для ідентифікації різних типів процесів, що відбуваються в коливальному
контурі неоціненний вклад дають недостатньо вивченні частотні залежності
добротності [1, 2].
Дослідження проводилось на установці (рис.1).
Частотні залежності добротності коливального контуру для різних
комбінацій фериту і коротко замкнутих витків (рис.2) при відсутності фериту та
коротко замкнутих витків (Q1), при наявності лише фериту (Q2), при наявності
лише коротко замкнутих витків (Q3) та при наявності і фериту і коротко
замкнутих витків (Q4).

Рис.1. Схема установки для експериментальних досліджень частотних
залежностей добротності Q коливального контуру L1С1 (а) та приведена
розрахункова схема (б).

Рис.2. Частотні залежності добротності Q коливального контуру для
чотирьох випадків.
Використання набору експериментальних значень ємності та частоти
дозволило розрахувати індуктивності L коливального контуру для
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вищезгаданих
чотирьох
випадків:
L1 = 38.25 мкГн,
L2 = 77.82 мкГн,
L3 = 34.48 мкГн i L4 = 63.57 мкГн. Враховуючи, що добротність коливального
контуру визначається формулою:
Q=ωL/R,
(1)
нами було побудовано залежності активного опору для розглянутих випадків
при відсутності фериту і коротко замкнутих витків (R1), при наявності лише
фериту (R2), при наявності лише коротко замкнутих витків (R3) та при наявності
і фериту і коротко замкнутих витків (R4) (рис.3).

Рис.3. Частотні залежності активного опору коливального контуру для
чотирьох випадків.
Використовуючи експериментальні дані для трьох перших опорів було
теоретично розраховано частотну залежність R4(f) по формулах:
R4=R1+(R2-R1)+(R3-R1);
R4=R1+((L4/L3)2)(R3-R1)+((L4/L2)2)(R2-R1);
R4=R1+((L4/L3)2)(R3-R1)+(L4/L2)(R2-R1);
R4=R1+(L4/L3)(L2/L3)(R3-R1)+((L4/L2)2)(R2-R1);
R4=R1+(L4/L3)(L2/L3)(R3-R1)+(L4/L2)(R2-R1).

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Результати розрахунків показують (рис.4), що формула (4) найкраще
описує експериментальні дані, оскільки коректно враховує зміну коефіцієнтів
взаємоіндукції, викликаних як зміною індуктивності первинної обмотки (ферит
і коротко замкнуті витки) так і зміною індуктивності замкнутих струмів Фуко
(ферит).
Слід відмітити, що частотні залежності додаткового активного опору,
викликані наявністю коротко замкнутих витків теоретично пояснюються
частотною залежністю скін-ефекту металу із якого виготовлені коротко
замкнуті витки (рис.5).
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Рис.4. Порівняння експериментальної (1) і теоретичних (2-6)
частотних залежностей активного опору, розрахованих по формулам (2-6).

Рис.5. Частотні залежності відношення додаткового активного опору
до циклічної частоти викликаного наявністю коротко замкнутих витків у
коливальному контурі: без фериту (1) і при наявності фериту (2).
Заключення і висновки.
Було отримано адитивну формулу (2), яку можна використовувати лише
при незначних змінах індуктивності коливального контуру, що значно спрощує
розрахунки. Було показано, що використання фериту змінює величину скінефекту завдяки магнітній проникливості, залишаючи незмінною частотну
залежність.
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OPTIMUM ANGEL BODY TOSSING IN THE EARTH GRAVITY
FIELD CONSIDERING ITS ROTATION
Ural Federal University,
Nizhny Tagil Technological Institute (branch),
Nizhny Tagil, Sverdlovskaya Region

Аннотация: В работе операционным методом получено точное решение
задачи о влиянии вращения Земли на движение тела при ненулевых начальных
условиях. Исследовано влияние вращения Земли на оптимальный угол бросания.
Ключевые слова: Движение в поле тяжести; уравнения движения;
оптимальный угол бросания.
Abstract. In this paper by operation method the exact solution of a task about
influence of the Earth rotation is received on body movement upon non-zero initial
conditions. There has been studied the Earth rotation impact on the optimum angle
tossing.
Key words : Motion in a gravitational field; equations of motion; optimal angle
tossing.
Изучим влияние вращения Земли на движение тел в поле ее тяжести,
задаваемого следующей системой дифференциальных уравнений [1]:
t = 0,
 x(0) = 0, x (0) = u ,
x = 2ω( z cos ϕ + y sin ϕ),

при начальных условиях 
 y = −2ω x sin ϕ,
z = − g − 2ω x cos ϕ,
 y (0) = 0, y (0) = v,
 z (0) = 0, z (0) = w,
где угол ϕ - географическая широта в данной точке земной поверхности,
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2π
≈ 0,000073c −1 − угловая скорость вращения
26 ⋅ 60 ⋅ 60
Земли вокруг своей оси; u , v, w − компоненты начальной скорости V0.
Ось z направлена по вертикали вверх, ось x – по касательной к окружности
радиуса h, а ось y – в плоскости меридиана.
При расчетах будем использовать аппарат операционного исчисления [2],
заметно упрощающий математические выкладки.
Для решения приведенной системы воспользуемся преобразованием
Лапласа:
a = cosϕ, b = sin ϕ, ω =

f (t ) = pF ( p ), f ' (t ) = pF ( p ) − f (0), f n (t ) = p n F ( p ) − f (0) − f ' (0).
Получим следующие изображения:
•
•
•
x(t ) ←



x(t ) ←
x (t ) ←
p 2 X ( p ) − u;
X ( p ),
pX ( p ),
•

 Y ( p ),
y (t ) ←
•

•

y (t ) ←
pY ( p ),
•

•
y(t ) ←

p 2Y ( p ) − v;
•

z(t ) ←
 Z ( p ),
 pZ ( p ),
 p 2 Z ( p ) − w;
z (t ) ←
z (t ) ←
g
•
.

g←
p
Применим преобразование Лапласа к каждому из уравнений системы:

 p 2 X ( p ) − 2ωpbY ( p ) − 2ωapZ ( p ) = u ,

2
2ωbpX ( p ) + p Y ( p ) = v,

g
2ωapX ( p ) + p 2 Z ( p ) = w − .

p

Решая полученную систему уравнений, для изображения
имеем:


ag  1
aw + bv  1
p
1
2ω  u
2ω
 2 −
+
 − 2
,
⋅ 2
+
 X ( p) = −
2
2 
2
2 
p
p
p
p
p
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
2
2
4
2
4
2
4
+
+
+






 2 1

p
v
1
+ 2
−
+
−
Y ( p ) = 4abgω 2  3
2
4
4
2
2 
2
p
p
p
p
ω
ω
ω
ω
ω
2
4
16
16
(
4
)
4
+
+




 1 1

 1 1

p
1
1
1

 + 4ω 2 (a 2 v − abw) 2 2 −
,
− 2ωbu  2 −
2
2
2 
2
2
2 
4ω p + 4ω 
 4ω p 4ω p + 4ω 
 4ω p


 1 1
 w
p
1
1
1
2ω
Z ( p ) = −4ω 2 b 2 g  2 3 −
+
⋅ +
⋅ 2
⋅ 2
−
4
4
2 
2
p
p
p
p
ω
ω
ω
ω
ω
ω
4
16
16
4
2
4
+
+





 1

p
1
− 2ωau + g  1 −
 + (wb 2 − abv ) ⋅  2 − 2
.
2
2
2 
2 


p + 4ω 
4ω
 p p + 4ω 
p
Тогда уравнения движения тела имеют вид:
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ag  sin 2ωt
bv 2
aw 2

 u
ω
ω
x
t
t
t
t
(
)
sin
2
sin
sin ωt ,
=
−
+
+
+



ω
ω
2ω  2ω
2ω


gab 2 2
bu 2
v 2

2
(
)
ω
ω
ω
y
t
t
t
t
(
)
sin
sin
(b sin 2ωt + 2a 2ωt ) −
=
−
−
+
2

ω
2ω
2ω

 abw
(2ωt − sin 2ωt ),
−
ω
2

g
au 2
abv

2
2 2
2
2
ω
ω
ω
z
t
b
t
a
t
t
(
)
(
sin
)
sin
(2ωt − sin 2ωt ) +
=
−
+
−
−
2

ω
2ω
2ω

+ w (2ωtb 2 + a 2 sin 2ωt ).
 2ω

Полученные уравнения позволяют оценить влияние вращения Земли на
величину оптимального угла бросания тела в поле ее тяжести.
Проведем расчеты для тела, брошенного с запада на восток в северном
полушарии на широте города Нижний Тагил ( ϕ = 580 ).
Результаты расчетов для различных начальных скоростей представлены на
рис.1.

Рис.1. Зависимость оптимального угла от начальной скорости тела
Таким образом, расчеты показывают, что вращение Земли уменьшает
оптимальный угол стрельбы, причем чем выше начальная скорость тела, тем
больше отклонение величины оптимального угла стрельбы от 45о.
Полученные данные хорошо согласуются с результатами расчетов
оптимального угла в рамках эллиптической теории движения, приведенными в
работе [3].
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