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Шановні колеги,
з Днем винахідника і раціоналізатора!
День винахідника і раціоналізатора об'єднує
людей різних професій і спеціальностей,
але всі вони обов'язково наділені рідкісним
даром творчості, відчуттям нового, умінням
розширити межі звичного і вийти за рамки
стереотипів.
Редакція журналу «Винахідник і
раціоналізатор» вітає вас зі святом, яке –
на нашу думку, кожен день і цілий рік! Адже
не один раз на рік відвідують вас новаторські
ідеї, які стають основою для наступного
корисного винаходу або рацпропозиції, що
поліпшують навколишній світ, в якому ми
живемо? Нехай навіть на маленьку дещицю!
Незважаючи на негаразди, які оточують
нас у повсякденному житті, люди, віддані
своїй справі і покликанням, продовжують
творити. І це помітно по тим зверненням,
які надходять до редакції, опублікувати
винахід, нове технічне рішення або новий
метод. У листах простежується головна
мета – надати своїм новаторським рішенням
конкретну користь людям і державі в цілому.
Такий напрям характеризується не інакше як
істинний патріотизм.
Втілені ідеї вчених та інженерів
допомагають людям в нашій країні, та й
в усьому світі (напевно, немає на карті
країни, де б не жили українці) користуватися
сучасними благами цивілізації.
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Наш журнал названий на Вашу честь! І ми
хочемо, щоб він став для Вас однодумцем і
соратником, помічником і сподвижником,
цілеспрямовано служив Вам і Вашим творчим
задумам, був Вам корисний від моменту
народження нової ідеї і до конкретного
результату до матеріалізації інтелектуальної
праці! Ви цього варті! Тому що ви приносите
користь всій українській спільноті! Всім людям,
які живуть в державі Україна!
Благополуччя Вам і добробуту! Здоров'я і
впевненості в собі! Нехай Ваше інтелектуальне
багатство, яким Ви наділені, допоможе в
непросте сьогодення стати заможнішими!
Щоб воно стимулювало, і Ви з новими силами і,
головне, з бажанням, могли створювати нові і
нові інтелектуальні продукти на благо людей і
всього суспільства!
Разом з тим, хочеться висловити нашу подяку
і привітати з цим чудовим святом людей,
які допомагають винахідникам оформляти
і захищати їх права на інтелектуальну
власність. І всіх, хто допомагає Вашим ідеям
матеріалізуватися і втілитися в реальність.
Запрошення на День винахідника
Редакція журналу
«Винахідник і раціоналізатор»
Голова редакційної ради
Олексій Оніпко
Головний редактор
Микола Китаєв
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Шановні колеги!
З вересня місяця цього року починається передплата нашого журнало на 2016 рік.
В наступному році з друку вийде 6 номерів.
До цього, в рік видавалось по 4 номери.

2015

2016

Приймання та оформлення передплати здійснюється у кожному поштовому відділенні України.

Наш індекс
06731

Запрошення на День винахідника
Шановні винахідники. раціоналізатори, іноватори!
Редакція всеукраїнського журналу «Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка» та Президія
ГО «Української академії наук» запрошує вас на круглий стіл приурочений до профессійного свята –
«День винахідника і раціоналізатора» для обговорення стану винахідництва в Україні, пошуку шляхів
підтримки винахідників, обєднання зусиль для розвитку новаторства в Україні.
Місце проведення: Актова зала Української академії наук,
м. Київ, вул. Семашко 13,
(поруч зі станцією метро «Житомирська»).
Початок: 18 вересня о 14:00.
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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

У зв’язку з святкуванням Деня винахідника
і раціоналізатора, редакція журналу «ВіР»
звернулась до Голови Державної служби
інтелектуальної власності України, Алли
Жарінової, щодо нагородження наших
співвітчизників золотими медалями
Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (ВОІВ) у 2010-2014 рр.
Опублікована інформація є нагодою для
поздоровлення зі святом нагороджених
українських винахідників.
2010 рік
У номінації «Жінки-винахідники»
нагороджено
Сатаєву Тетяну Павлівну – старшого
лаборанта кафедри медичної біології
Кримського державного медичного
університету (м. Сімферополь)
переможця Всеукраїнського конкурсу
«Винахід–2009».
За досягнення у розробці низки
корисних моделей у галузі медицини
і фармакології, присвячених
актуальним проблемам охорони
здоров’я людини, у яких
Сатаєва Т.П. брала участь як
винахідник і співвласник патенту.
2011 рік
У номінації «Жінки-винахідники»
нагороджено переможців
Всеукраїнського конкурсу
винахідників «Винахід-2010»
Шаповалову Олену Юріївну – доктора
медичних наук, професора, завідуючу
кафедрою гістології та ембріології
і Бойко Тетяну Анатоліївну –
кандидата медичних наук, асистента
цієї ж кафедри Кримського
державного медичного університету
ім. С.І. Георгієвського
(м. Сімферополь) за розробку
корисної моделі «Спосіб оцінки типу
колагенових волокон»
(патент № 51016).
Ця розробка належить до ембріології і
гістології.
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Розроблений авторами спосіб належить
до проблеми точкового клонування,
тобто штучного вирощування органів
зі стволових клітин, нанесених
на тривимірний каркас органу –
колагенову матрицю.
Автори даного способу запропонували
створення конструкції матриці з
таких колагенових волокон, які є
при нормальному розвитку нирки, у
ембріона людини.
Вивчення типу колагенових волокон є
важливим етапом наукових досліджень,
що необхідно для діагностики
аномалій розвитку органів та розробки
колагенової матриці для їх клонування.
Використання способу дозволить
діагностувати аномалії розвитку органів
ембріонів людини на найбільш ранніх
етапах.
В перспективі цей спосіб може бути
використаний у технології точкового
клонування людської нирки, а також
у неонатології, педіатрії, нефрології,
терапії, онкології.
2012 рік
У номінації «Жінки-винахідники»
нагороджено два авторських
колективи – переможці
Всеукраїнського конкурсу винахідників
«Винахід–2011».
1. Авторів винаходу «Спосіб очистки
води від катіонних поверхневоактивних речовин» (патент №
95593): Стрельцову Олену Олексіївну,
Волювач Ольгу Вячеславівну,
Пузирьову Ірину Василівну,
Єгорцеву Вікторію Олександрівну –
співробітників Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова.
Винахід належить до галузі
очистки стічних вод від органічних
забруднювачів, зокрема від катіонних
поверхнево-активних речовин (ПАР)
(солей алкіламонію, алкілпіридинію,
четвертинних амонійних солей, а також
технічних препаратів:
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ГІПХ-ЗА, вирівнювач-А, цетазолти.)
у широких діапазонах температур, і
може бути використаний для очистки
стічних вод підприємств хімічної,
текстильної, нафтопереробної, гірничозбагачувальної, машинобудівної
галузей промисловості.
Задача, на вирішення якої спрямований
винахід – це зменшення кількості
реагентів, усунення енергоємної стадії
емульгування, скорочення тривалості
флотації, скорочення трудо- та
енерговитрат проведення процесу
очистки.
Авторами запропоновано
використання як реагенту доступної
та нетоксичної речовини, а саме –
натрієвої солі карбоксиметилцелюлози
(Na-КМЦ). Це дозволяє спростити
технологію очистки води і скорочує
час обробки стічних вод, виключаючи
використання двокомпонентного
реагенту (токсичного СМНВ і ПАА-1)
та стадію емульгування СМНВ.
Час флотації скорочується від 20
до 10 хвилин. Спосіб за винаходом
характеризується високою
ефективністю очистки води (99%),
що сприяє охороні навколишнього
середовища. Після процесу
очистки води в ній не міститься
Na-КМЦ. Важливою перевагою
запропонованого способу також є
можливість обробки стічних вод,
які містять неорганічні електроліти
та завислі частинки. Очищена
вода може використовуватися у
повторному технологічному процесі
на підприємстві, що дає значний
економічний ефект.
Спосіб за винаходом відрізняється не
тільки не дефіцитністю, дешевизною
реагенту-осаджувача (Na-КМЦ),
його малою витратою і легкістю
приготування, але й технічною
простотою, усуненням додаткових
стадій утилізації продуктів, регенерації
(при повторному використанні
реагенту-сорбенту, мембранних

елементів) та емульгування, високою
ефективністю процесу очистки при
загальному скороченні часу обробки
забрудненої води.
2. Авторів винаходу
«Спосіб прогнозування ефективності
терапії глюкокортикоїдами та
цитостатиками у дітей, хворих на
гломерулонефрит з нефротичним
синдромом» (патент № 96065):
Фоміну Світлану Петрівну,
Багдасарову Інгрету Вартанівну,
Мигаль Людмилу Якимівну, Король
Лесю Вікторівну,
Попову Людмилу Василівну –
співробітників Державної установи
«Інститут нефрології АМН України».
Винахід належить до медицини, а саме
до дитячої нефрології і може бути
використаний для прогнозування
ефективності імунотропної терапії
у дітей, хворих на гломерулонефрит
з нефротичним синдромом, ще до
початку лікування та оптимізації
на цій підставі схем їх адекватного
лікування.
Гломерулонефрит – одна з найбільш
частих причин розвитку хронічної
ниркової недостатності у дітей
та підлітків. Розповсюдженість
нефротичного синдрому у дітей,
хворих на гломерулонефрит, складає
15,5 на 100000 населення.
В основу винаходу поставлена задача
удосконалити спосіб прогнозування
ефективності імунотропної терапії
у дітей, хворих на гломерулонефрит
з нефротичним синдромом, шляхом
визначення у сечі хворих дітей до
початку програмної терапії рівнів
активності лізосомного
канальцевого ферменту
N-ацетил-β-D-глюкозамінідази, що
дозволить залежно від кількісних
показників активності ферменту, ще
до початку лікування прогнозувати
ефективність впливу імунотропної
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терапії на кінцевий результат
лікування, та у випадках прогностично
несприятливих варіантів
захворювання завчасно провести
корекцію протоколу лікування.
Спосіб прогнозування за винаходом
включає визначення у сечі активності
лізосомного ферменту, а саме –
визначають рівень активності
лізосомного ферменту
N-ацетил-β-D-глюкозамінідази
у сечі дітей після фізіологічного
сечовипускання до початку
програмного лікування, і, якщо
величини активності цього ферменту
перевищують його середнє
контрольне значення у 9–11 разів,
прогнозують, що імунотропна
терапія буде ефективною,
якщо перевищують у 15–17
разів – частково ефективною, а
якщо величини активності цього
ферменту перевищують його середнє
контрольне значення у 20 та більше
разів – неефективною.
Спосіб прогнозування ефективності
імунотропної терапії за винаходом у
дітей, хворих на гломерулонефрит з
нефротичним синдромом, є точним,
абсолютно безпечним для хворого
та нескладним у виконанні, добре
відтворюваним та діагностично
інформативним: діагностична
ефективність способу дорівнює 89,5 %.
2013 рік
Комплекс винаходів:
Спосіб лікування злоякісних
новоутворень комбінацією
С60 фулеренвмісного нанокомпозиту
і циклофосфаміду (патент № 91797).
Автори: Бурлака Анатолій Павлович;
Прилуцька Світлана Володимирівна;
Матишевська Ольга Павлівна; Голуб
Олександр Андрійович;
Прилуцький Юрій Іванович.
Фотосенсибілізовані модифіковані
багатостінні вуглецеві нанотрубки
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як протипухлинні агенти.
(патент № 92992)
Прилуцька Світлана Володимирівна;
Бурлака Анатолій Павлович;
Лукін Сергій Миколайович;
Прилуцький Юрій Іванович;
Матишевська Ольга Павлівна.
Патентовласник – Київський
національний університет
ім. Т.Г. Шевченка
Комплекс винаходів належить
до надзвичайно важливої галузі
медицини – онкології. Застосування
для лікування онкологічних
захворювань нанотрубок та
комбінації циклофосфаміду з
наноструктурним фулереном дає
нові, унікальні можливості лікування.
Ефект застосування фулерену для
лікування лейкемії вперше відкритий
японськими вченими зовсім недавно,
вже у ХХІ сторіччі. Комбінація
фулерену з циклофосфамідом
дозволяє ефективно лікувати
лейкемію.
Однією з унікальних властивостей
нанотрубок для медицини є то, що
вони легко поглинаються клітинами
організму і можуть бути носіями
різноманітних молекул, необхідних
для лікування і діагностики. Тим
часом як звичайні протипухлинні
препарати токсичні для здорових
клітин організму, препарати на основі
нанотехнологій можуть доставлятися
безпосередньо до уражених клітин
і не справляти негативного впливу
на здорові тканини. Властивості
нанотрубок для лікування різних
захворювань досліджують в усьому
світі.
Сутність технічних рішень за
патентами полягає в модифікації
біологічної активності об’єктів
(нетоксичних багатостінних
вуглецевих нанотрубок, у тому числі
фулеренвмісних нанокомпозитів)
шляхом їх опромінення для
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генерування активних форм кисню.
Розробники провели клінічні
випробування на лабораторних мишах
з перещепленими пухлинами, яким
було проведене внутрішньочеревне
введення препарату водного розчину
фулеренвмісного нанокомпозиту
з циклофосфамідом. Після
п’ятидобового курсу отримано 83%
вилікуваних тварин. Аналогічне
випробування з використанням
водної суспензії багатостінних
вуглецевих нанотрубок в результаті
дали 72% вилікуваних тварин.
Доречно зауважити, що за кордоном
результати аналогічних досліджень ще
не публікувалися.
На цей час не виявлено небажаних
побічних ефектів від застосування
препаратів на основі нанотехнологій.
Передбачається застосування
винаходів за патентами для лікування
раку легень, лейкозу, раку молочної
залози.
У 2014 році нагородження не відбувалося
2015 рік
Медаль ВОІВ для винахідників
отримав Вадим Машталір,
заслужений винахідник України,
кандидат історичних наук, начальник
інформаційно-аналітичного відділу –
заступник начальника інформаційноаналітичного управління Головного
управління персоналу Генерального
штабу Збройних Сил України.
Нагородження відбулося в ході
Міжнародного форуму по боротьбі
з підробками та піратством, який
відбувся в Києві 24 квітня 2015 року.
В. Машталір – фахівець в галузі
електромагнітних перетворювачів
енергії, авіації, аерокосмічної
техніки, дистанційного навчання,
пам’яткоохоронної діяльності і
музейної справи, топографічного

і геодезичного забезпечення,
патентно-ліцензійної, винахідницької
та раціоналізаторської роботи.
Автор більше 40 наукових праць,
50 винаходів, корисних моделей,
промислових зразків та об’єктів
авторського права з різних галузей.
Призер галузевих конкурсів на
кращий винахід року (нагороджений
дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів).
Роботи винахідника стосуються
розробки пристроїв для перетворення
імпульсної електромагнітної енергії
в механічну, зразків авіаційної
техніки та технологій з авіаційної
тематики, пристроїв для народного
господарства та технологій
удосконалення виробництва продукції
народного господарства. Працюючи
над цими винаходами, Вадим
Машталір одночасно здійснював
дослідницьку роботу в галузі
підвищення ефективності процесів
електромеханічного перетворення
енергії та розробки нових методів
прискорення макротіл.
Винаходи «Індукційна система з
елементами стабілізації руху тіла»
та «Спосіб стабілізації руху тіла при
індукційному прискоренні» знаходять
застосування на підприємствах
промисловості України для імпульсної
обробки різноманітних матеріалів.
Важливим напрямком роботи
винахідника є впровадження
винаходів, пов’язаних з
використанням безпілотних літальних
апаратів. Винахід під назвою «Система
дистанційного керування охороною
й обороною об’єктів» упроваджений
в народне господарство у 2008 році та
використовується згідно з формулою
винаходу для охорони державних
об’єктів.
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Редколлегия научного, научно-популярного журнала «Винахідник і раціоналізатор. Наука
і техніка» объявляет об открытии конкурса «Малая возобновляемая энергетика - 2015»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «МАЛАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА - 2015»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс проводится редакцией научного, научно-популярного журнала
«Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка». и направлен на стимулирование интереса
изобретателей, рационализаторов, научных работников, молодежи к возобновляемым
источникам энергии.

Цель конкурса – поддержка новаторов и талантливой
молодежи, авторов научных идей, имеющих высокий
инновационный и практический потенциал.

Этапы конкурса
Прием заявок на участие в конкурсе

01. 09. 2015 – 31. 03. 2016

Рассмотрение проектов Экспертным комитетом и отбор
лучших работ (не более 15)
Определение списка финалистов
(не более 3, по номинациям)
Презентация проектов финалистов и
награждение победителей

01. 04. 2016 – 15. 04. 2016
22. 04. 2016 - 29. 04. 2016
12. 05. 2016

Срок и форма подачи заявок
Статьи и материалы для участия в конкурсе направляются в электронном виде в
оргкомитет по адресу: vinahid@ukr.net
и в распечатанном варианте по почте: 03142, г. Киев, ул. Семашко, 13
Прием заявок производится с 1 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года
включительно.
Материалы, поступившие в оргкомитет, участникам конкурса не возвращаются.

Отзыв заявок и внесение изменений в ранее поданные заявки
Заявка может быть отозвана участником не позднее, чем за 10 дней до окончания срока
приема заявок. Для отзыва заявки участник конкурса направляет по электронной почте
в адрес оргкомитета копию подписанного им официального уведомления.
Внесение изменений в поданные заявки осуществляется путем отзыва
соответствующей заявки и подачи новой заявки.
Отозванные заявки участникам конкурса не возвращаются.
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Участники конкурса
Проекты на конкурс могут быть представлены юридическими и физическими лицами –
учеными, изобретателями, рационализаторами, молодыми учеными.
Участник конкурса может подать на конкурс несколько заявок.
Допускается подача совместных проектов двумя и более участниками конкурса.

Требования к проектам
На конкурс принимаются проекты, соответствующие направлению
«Малая возобновляемая энергетика1» в следующих направлениях:
1. Малая ветроэнергетика.
2. Солнечная энергетика.
3. Геотермальная энергетика.
4. Малые и микро ГЭС.
5. Биоэнергетика.
6. Энергия волн, приливов и отливов.
Проект должен быть подготовлен участником конкурса лично или группой участников от
юридического лица. Персональный вклад участника (участников) конкурса в генерацию
основной идеи проекта должен быть превалирующим.
Проект должен содержать оригинальные научно-технические решения, подходящие для
практической реализации. Решения, описанные в проекте, должны быть эффективны с
технической, экономической и экологической точек зрения. Представленные в проектах
идеи должны способствовать качественному изменению жизни человека, отдельного
населенного пункта, региона, страны или всего мира.
Не рассматриваются проекты:
•

не соответствующие заявленным направлениям конкурса;

•

не предполагающие достижения конкретных практических результатов;

•

не соответствующие условиям конкурса, требованиям к комплектации, оформлению
и подаче заявок на участие в конкурсе.

Состав заявки
Заявки на участие в конкурсе должны содержать следующие материалы:
•

Заявка на участие в конкурсе (Форма 1, 3).

•

Описание проекта (Форма 2).

•

Презентация проекта.

Оргкомитет имеет право запросить у участника конкурса дополнительную информацию
о проекте, которую участник должен предоставить в течение 15 (пятнадцати) дней, но не
позднее срока окончания сбора заявок.

1

Рассматриваются проекты мощностью не более 30 кВт.
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Требования к оформлению заявки
Общие требования к оформлению:
•

формат А4;

•

шрифт – Arial, размер шрифта – 12;

•

межстрочный интервал – 1,5;

•

страницы документов должны быть пронумерованы.

Заявка на участие в конкурсе физического лица (Форма 1), юридического лица
(Форма 3) и Описание проекта (Форма 2) оформляются по установленным формам и
представляются на конкурс одним файлом в формате PDF.
Описание проекта (Форма 2) может включать в себя рисунки, графики, диаграммы,
таблицы и т.д. Объем Формы 2 не должен превышать 10 страниц.
Презентация проекта оформляется в формате PPT или PDF и должна содержать не
более 10 слайдов. Требования к размеру и типу шрифта, межстрочному интервалу и
другим типам форматирования к презентации не применяются.
Суммарный размер файлов заявки, представленной на конкурс,
не должен превышать 5 Мб.

Презентация проекта участником конкурса
В случае отбора заявки в финальную часть конкурса участник должен представить
7- минутный доклад своего проекта перед Экспертным комитетом. Участник конкурса
должен быть уведомлен оргкомитетом об отборе проекта в финальную часть не позднее,
чем за 30 (тридцать) дней до плановой даты представления доклада.
По результатам представленных презентаций Экспертным комитетом будут выбраны
победители конкурса.
Итоги конкурса и отобранные в финальную часть конкурса проекты, будут опубликованы
в журнале «Винахідник і Раціоналізатор».

Критерии оценки проектов:
•

актуальность заявленной в проекте проблемы;

•

инновационность и оригинальность предложенных идей по решению проблемы;

•

научно-техническая и экономическая обоснованность предложенного решения;

•

практическое значение и возможность применения разработанной идеи;

•

наличие и качество иллюстраций, графических пояснений и других визуальных
материалов;

•

последовательность, логика, стиль и грамотность изложения материала;

•

умение презентовать проекты перед Экспертным комитетом.

Дополнительное преимущество при презентации проектов на Экспертном комитете
будут иметь работы с наглядной демонстрацией предлагаемого решения: макетом,
видео-демонстрацией и пр.
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Награждение победителей
Призами будут награждаться участники, занявшие первое, второе и третье места в
конкурсе. Победители конкурса награждаются бесплатным участием в презентации
своих проектов на всемирной выставке изобретений и инноваций.
Для вручения призов победителям будет организована торжественная церемония, в
которой смогут принять участие все желающие.

Контактная информация:
Для разъяснения положений пунктов настоящего Положения, а также получения
информации об условиях и порядке проведения конкурса обращаться по телефону
+38(044) 424-51-81(99) или по e-mail: vinahid@ukr.net.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ
Направления для выбора темы
•

Ветроэнергетика.

•

Гибридные ветроустановки.

•

Ветрогелеоэнергетические установки.

•

Электрогенераторы для ветроустановок и микро ГЭС.

•

Солнечная энергетика.

•

Солнечные электростанции.

•

Солнечный коллектор.

•

Геотермальная энергетика.

•

Использование тепловых насосов для отопления и охлаждения помещений.

•

Малые и микро ГЭС.

•

Биоэнергетика.

•

Производство энергии из твердого, жидкого биотоплива и биогаза.

•

Гидроэнергетика.

•

Волновые и приливные электростанции.

Каждое выбранное направление может быть расширено в пределах указанной тематики.
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ФОРМЫ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Форма 1. Заявка на участие в конкурсе физических лиц

Конкурс проектов
«МАЛАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА - 2015»
Информация об участнике конкурса
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
(ДД.ММ.ГГГГ)
Место работы/учебы
Должность
Ученая степень и
ученое звание
Контактный телефон
E-mail
Информация о проекте
Название проекта
Предметная область1
Ключевые слова2
Резюме проекта3

Подтверждаю, что информация, представленная мной в составе заявки (проекта),
является достоверной и точной.
Дата
Подпись участника конкурса

_____________ /________________/

1

Энергетика и электрификация, ЖКХ.

2

Ключевые слова (4-8 слов) выражают основное смысловое содержание проекта. Должны отражать
научную дисциплину, тему, цель, объект исследования

3

Дается краткое описание проекта (общий объем не более 1200 символов, включая пробелы).
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Форма 2. Описание проекта
1. Название проекта
2. Цель проекта
3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
4. Описание предлагаемого решения
5. Описание предлагаемых методов и инструментов реализации проекта
6. Планы и сроки реализации проекта

Форма 3. Заявка на участие в конкурсе юридических лиц
Информация об участнике конкурса
Название предприятия
Место расположения,
адрес
Вид деятельности
Количество
работающих
Контактный телефон
E-mail, сайт
Информация о проекте
Название проекта
Предметная область1
Ключевые слова2
Резюме проекта3
Подтверждаю, от имени предприятия (организации), что информация,
представленная в составе заявки (проекта), является достоверной и точной.
Дата

Подпись руководителя
ФИО, должность
_____________/________________/

1

Энергетика и электрификация, ЖКХ.

2

Ключевые слова (4-8 слов) выражают основное смысловое содержание проекта. Должны отражать
научную дисциплину, тему, цель, объект исследования

3

Дается краткое описание проекта (общий объем не более 1200 символов, включая пробелы).
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НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

МИР В 2030 ГОДУ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯХ И НА РЫНКЕ ТРУДА

Рис. 1. Фасадные солнечные электростанции в Сингапуре

В

ХXI веке технологии,
кардинально влияющие на
нашу жизнь, развиваются
очень быстро, и правительства стран заинтересованы
в качественных прогнозах.
Мэтью Барроуз, автор книги
«Будущее: рассекречено.
Каким будет мир в 2030 году».
десять лет работал над отчетом «Глобальные тенденции» – футурологическим
материалом для Белого дома и
Министерства обороны США.
Публикуем несколько отрывков из книги о самых важных
трендах, определяющих, как
будет выглядеть мир через
15 лет.

Новые технологии
По высказываниям Рэй
Курцвейл, автора книги
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«Сингулярность действительно близко». «Понимая
информационный процесс,
лежащий в основе жизни, мы
начинаем учиться перепрограммировать нашу биологию,
чтобы суметь на виртуальном
уровне положить конец болезням, добиться невероятного
роста человеческих возможностей и заметного продления
продолжительности жизни».
Эту технологическую революцию характеризуют конвергенция и синергия нескольких
масштабных технологий – а
именно: нано-, био-, ИТ,
3D-печати, искусственного
интеллекта, новых материалов
и робототехники.
Впервые ощущение, что грядет что-то совершенно новое,

посетило меня, когда я начинал работать над проектом
«Глобальные тенденции» и
отправился на конференцию
послушать презентацию врача
из клиники Джона Хопкинса.
Речь шла об имплантах и
протезировании, призванных
помочь возвращающимся из
зон военных действий солдатам с ампутациями и парализованными конечностями.
Имплантированный в мозг
микрочип используется для
управления роботизированной рукой. Имплант принимает сигналы мозга пациента,
расшифровывает их и через
кабельное соединение двигает
роботизированной рукой. В
будущем ученые надеются,
что это соединение станет
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Рис. 2. Экзоскелеты

беспроводным. По словам
ученых из Института мозга
Браунского университета,
главная цель – восстановить
подвижность собственных
конечностей пациента.
Джеффри Стибел, президент
компании Braingate, разработчика технологии мозгового
компьютерного интерфейса,
рассказал о прогрессе в сфере
восстановления потерянного
зрения: ». вас будет мозговой имплант, соединенный
с прибором, похожим на
солнечные очки. Очки, собственно, и делают то, что мы
делаем, когда смотрим, только
в этом случае сам смотрящий
слеп и очки передают информацию через компьютерный
чип напрямую в мозг, чтобы
у человека появилось ощущение, будто он действительно
что-то видит.
Экзоскелеты – еще одно изобретение, расширяющее наши
физические возможности. Как
правило, они состоят из внешнего каркаса, который прикреплен к ногам солдата. При
помощи системы, приводимой
в движение моторчиками
или гидравликой, солдаты

могут переносить тяжелые
грузы – до 100 кг. Как и
мозговые импланты, призванные расширять ментальные
возможности, экзоскелеты
расширяют возможности
физические. Это позволит
гражданским и военным работать более эффективно и в
таких средах, которые раньше
были недоступны. Пожилым
людям могут быть полезны
механизированные экзоскелеты, помогающие в простой
деятельности (ходьба, подъем
тяжестей). Это улучшило бы
здоровье и качество жизни
стареющего населения.

появятся еще более мощные
компьютеры. Скорее всего,
это произойдет в следующие
10 лет.

Искусственный интеллект

Исследования в области
искусственного интеллекта
несколько продвинулись
вперед в том, что касается
имитации мозговой деятельности, но удачная симуляция
деятельности человеческого
мозга, сделанная не так давно
японским компьютером,
поможет продвинуться в ее
понимании. Здесь необходимо
также сделать шаг вперед в
развитии алгоритмов, которые
использует компьютерная
программа для воссоздания
работы мозга.

В начале 2014 г. появилось
сообщение, что один из мощнейших суперкомпьютеров в
мире – японский K. – создал
наиболее точную симуляцию человеческого мозга из
когда-либо существовавших,
которой требуется 40 минут на
то, чтобы воспроизвести одну
секунду человеческой мозговой деятельности. Ученые
предполагают, что симуляция
работы мозга в полном объеме
будет возможна тогда, когда

Поиск более эффективных алгоритмов для поиска
решения проблем стал для
исследований в области искусственного интеллекта первоочередной задачей. Доктор
Бэннинг Гаррет исследовал
проблему мира, управляющегося алгоритмами, и рисков, с
ним связанных. Он отмечает,
что прогресс в сфере алгоритмов привлек гораздо меньше
внимания общественности,
чем рост производительности
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микропроцессоров (причем
скорость развития алгоритмов существенно выходит
за рамки закона Мура).
Скорости процессоров ускорились в 1000 раз, но за тот
же период, с 1988 по 2003 г.,
работа алгоритмов улучшилась аж в 43000 раз.
Алгоритмы и интернет вещей,
который все чаще называют
интернетом всего, – союз,
заключенный на небесах, вносящий существенный вклад
в науку, здравоохранение,
эффективное использование
ресурсов и умные города.
Даже в развивающихся
странах роботы могут заменить местную рабочую силу
в таких областях как электроника, что отрицательно
скажется на уровне местных
зарплат. Компания Foxconn
– китайский производитель продуктов Apple – как

известно, планирует заменить
80% сотрудников роботами.
Компанию беспокоит рост
затрат на рабочую силу и
трудности в поисках надежных сотрудников за небольшие деньги.
Использование роботов
не будет ограничиваться
рабочим местом или бытом.
Автономные двигательные
аппараты, в том числе культовый беспилотный автомобиль от Google, могут
уже в ближайшие 10 лет
заполнить наши автострады.
Долгосрочным последствием
внедрения беспилотных автомобилей и других автономных
транспортных средств может
стать радикальное изменение
способов использования автомобилей, которое отразится
на транспортной инфраструк-

туре и использовании городских территорий.
Большую угрозу сулят прорывы в программном обеспечении, появление программ,
которые могут выполнять
работу высококвалифицированных работников быстрее и
аккуратнее. Невероятные возможности поисковых машин,
таких как Google Search или
Microsoft Bing, основанных на
мощных алгоритмах ранжирования, существенно превосходят человеческие: поисковики
могут просеивать миллиарды
точек данных в поисках ответа
на запрос.
Другие мощные алгоритмы
заменяют адвокатов при
помощи функции Discovery,
сканируя миллионы юридических документов с
огромной скоростью, невероятной точностью и меньшими
материальными затратами,

Рис. 3. Японский суперкомпьютер К
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Рис. 4. Имплант компании «Braingate»

чем люди. Рентгеновские
снимки компьютерами описываются намного более
точно, чем рентгенологами.
Постоянно повышается
качество онлайн-переводчика Google Translate за счет
анализа огромных объемов
информации и продвинутых
алгоритмов. Одним словом,
многие профессии или даже
сферы деятельности будут со
временем полностью ликвидированы с появлением революционного программного
обеспечения.
В Сингапуре фасады домов
покроют органическими солнечными батареями
Немецкая компания Heliatek
получила заказ на обустройство органическими солнечными панелями пяти зданий
и навеса в Сингапуре. Проект
может начать совершенно
новую солнечную технологию
и стать одной из крупнейших
установок, где электроэнер-

гию производять полимерные пленки. Общая площадь
будущей фасадной электростанции равна 226 кв.м, максимальная мощность – 12 кВт.
Полимерные пленки будут
просто наклеиваться на вертикальные поверхности фасада.
К маю Heliatek планирует
изготовить на конвейере разноцветные, матовые и прозрачные пленки, после чего
начнется монтаж.
Результаты проекта с бюджетом 500 000 евро должны
повлиять на будущий энергобаланс Сингапура. Сейчас
государство электричеством
обеспечивают прежде всего
газовые электростанции, а
также три мусоросжигательных завода и одна электростанция на каменном угле.
Органические солнечные
панели по сравнению с
кристаллическими из кремния имеют существенное
преимущество: их произво-
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дительность не меняется с
повышением температуры,
что очень важно, в первую
очередь, в условиях горячего климата Сингапура. Как
известно, кремниевые панели
производят меньше электро
энергии при нагревании.
Испытания пройдут под
наблюдением государственного Института исследований
в области солнечной энергетики и продлятся 18 месяцев.
Фактически в Сингапуре
почти нет места для размещения больших фотовольтаических модулей, однако
достаточно фасадов, которые
можно переоборудовать на
электростанции.
Производство органических
солнечных панелей из полимерной пленки стоит значительно дешевле и требует
меньших затрат энергии, чем
из кремния.
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ТОЧКА ЗОРУ

А.Ф. Бурбан
Зав. кафедрою хімії
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»

ОТРИМАННЯ СИНТЕЗ-ГАЗУ
З БУРОГО ВУГІЛЛЯ

В.М. Пулковський
Винахідник

В

енергетичному балансі
нашої країни, як це визнають в останній час, надмірно
велику частку займає природний газ. Поки імпортний
ресурс був відносно дешевий та доступний, мало хто
задумувався про реальні
альтернативні джерела енергії. У зв’язку з міжнародною
та внутрішньополітичною
ситуацією в Україні та подальшим перспективам і тенденціям світового енергоринку,
необхідно як можна швидше
переходити на використання
вітчизняних альтернативних
енергоресурсів.
Світова історія розвитку технологій добування та отримання джерел енергії має ряд
знакових етапів, які в значній
мірі викликались гострими
економічними та політичними
чинниками.
Так можна привести приклади передвоєної Німеччини,
позбавленої доступу до джерел нафти, в якій починався
великий дефіцит бензину
для транспорту та техніки,
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що спонукало шукати шляхи
перетворення вугілля в рідке
паливо.
В результаті були розроблені
способи отримання синтез-газу з вугілля, які дозволили Германії розвинути
промисловість в тридцятих
роках саме завдяки синтез-газу. В 1944 р. тільки синтетичного бензину в Германії
вироблялось 6,5 млн т.
Енергетична світова криза
70-х років знову примусила
шукати шляхи заміни нафтової сировини та природного
газу вугіллям. Наполеглива та
творча прця дозволила розробити та вдосконалити способи та технології отримання
синтетичного газу, якому
пророкували долю замінника
природного газу та нафти.
Зважаючи, що світові запаси
вугілля, як сировини для
синтез-газу переважають
приблизно в 50 разів нафтові
ресурси, можна розглядати
технології отримання синтез-газу як шлях забезпечення
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людства енергоносіями та
сировиною для органічного
синтезу на багато століть
вперед.
Технології газифікації (отримання синтез-газу з вугілля)
відпрацьовуються в промисловомі масштабу більш як
20 років. В даний час Ними
займаються відомі на весь світ
фірми General Electric, E-Gas,
Kellog-Brown-Root, Shell,
Siemens.
В Україні проблемою
газифікації вугілля займається
ряд організацій починаючи з
90-х років. Однак не зважаючи на всю перспективність
енергозабезпечення держави,
особливо в останній час, цей
напрям практично не розвивався та не фінансувався.
Разом з тим є надія, що
проблемою отримання синтез-газу в Україні нарешті
зацікавляться як держава, так
і приватні інвестори. Дана
надія базується, перш за все,
на забезпеченості України
сировиною. Адже для отримання синтез-газу може бути
використане будь-яке вугілля:
буре, кам’яне (антрацит,
вугілля газової групи, навіть
залишки вуглезбагачення).
Але реально альтернативним
джерелом енергії в Україні
може бути саме буре вугілля.
Буре вугілля в Україні незаслужено забуте, хоча воно
відноситься до самих дешевих енергоносіїв. В Україні
в даний час є більше 100
розвіданих родовищ бурого
вугілля, в близько 60 з яких
поклади вугілля знаходяться
на глибині 15–30 м, що створює умови ведення розробки
родовищ відкритим способом і
економічно є дуже вигідно.
Проте на розвіданих родовищах бурого вугілля в даний час
роботи практично не ведуться
через відсутність державної
політики, яка б могла підтри-

мати цю надзвичайно важливу
та перспективну галузь.

Виробництво екологічно чисте
(безвідходне).

Відомо, що просто спалювати
буре вугілля на ТЕЦ – нераціонально. Його потрібно
газифікувати, отримуючи
синтез-газ, який може застосовуватись в тепловій енергетиці, хімічній промисловості, в
якості моторного палива тощо.

Таким чином, тільки реалізація феросплавів та шлаку, як
побічних продуктів виробництва синтез-газу, дозволяє
повністю компенсувати всі
виробничі затрати на його
виробництво.

Приклади з історії свідчать, що
синтез-газ – це засіб спасіння
країн, що потрапили в скрутне
становище. В таких країнах
ЄС, як Німеччина, Польща,
Угорщина, Словаччина, енергія, яку отримують з бурого
вугілля займає значну частку в
енергобалансі.
Групою дослідників та
винахідників Національного
університету «КиєвоМогилянська академія» під
керівництвом доктора технічних наук, проф. Бурбана А.Ф.
розроблена комплексна
безвідходна технологія
отримання синтез-газу шляхом високотемпературного
каталітичного процесу переробки вугілля на витратних
каталізаторах.
Основною особливістю даної
технології (захищена патентами) на відміну від існуючих
способів газифікації вугілля
є те, що крім синтез газу з
калорійністю
5100–7600 ккал/м3 отримуються феросплави, вартість
яких в залежності від складу
вугілля, каталізаторів та параметрів процесу може складати
400–2500 дол. США за
1 тонну.
Розрахункова собівартість
виробництва 1000 куб.м синтез-газу та супутніх продуктів
складає на даний час близько
300 дол. США. В результаті
процесу переробки 2,6–3 т
вугілля окрім 1000 куб.м синтез-газу отримується 1 тонна
феросплавів та близько 2 тон
гранульованого шлаку по
ціні 3–5 дол. США за тонну.
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Дана технологія придатна не
тільки для роботи на основі
бурого вугілля, кам’яного
вугілля газової групи (зокрема
Львівсько-Волинського
басейну), якого в даний час
в Україні значний профіцит,
годяться навіть залишки
вуглезбагачення або залишки
технічного вуглецю з відпрацьованих автошин.
До технології виявляють
значну зацікавленість європейські бізнесмени (захищена
українськими та закордонними патентами) та бізнесмени азійських країн, де є
значні поклади вугілля. Лише
на теренах України, що має
надлишок вугілля та недосить дешевого газу, справжньої зацікавленості досі не
помічено.
Розробники технології закликають бізнесменів та державників до співпраці на користь
рідної держави, а значні прибутки будуть без сумніву.
Від редакції
Сьогодні Україна імпортує
близько 30 млрд кубів газу на
рік. З них, порядка 18 млрд
кубів споживає хімічна промисловість, металургія,
енергетика, будівельна та
інші галузі виробництва. При
дефіциті природного газу та
його назвичайно високої ціни,
чому б державі не підтримати
добуток бурого вугілля, яке є
реально альтернативним та
дешевим джерелом енергії в
Україні. Тим самим, подбати
про збереження робочих місць
на підприємствах цієї галузі.
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ТРАНСПОРТ

К.А. Таратинская
Архитектор

ПАРКИНГИ НАД ОТКРЫТИМИ ЛИНИЯМИ
МЕТРО, ТРАМВАЯ, ПОЕЗДА

Д.Л. Данилко
Графика

Красота и благоустройства города, в котором мы живем, во
многом зависит от каждого из нас. Нельзя назвать нормальным,
когда пешеходные тротуары вдоль центральных улиц столицы
заставлены автомобилями и вся прилегающая территория
превращается в сплошную автостоянку. Предлагаемое
техническое решение и архитектурный дизайн во многом
способствуют развязке проблемы парковок автотранспорта и
соответствуют современному виду столичного города.

С
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егодня в Киеве 1 млн.
250,0 тыс. легковых автомобилей, плюс 625,0 тыс.– гости,
приезжающие из других регионов. Только 30% автомобилей
обеспечены парко-местами.
Езда в Киеве иногда напоминает каскадёрство, улично-дорожная сеть превращается в
сплошную парковку.

танный на большое число
машин, по их количеству
догнал и обгоняет Европу.
По данным Eurostat, на одну
тысячу киевлян сегодня приходится 242 автомобиля. Это
пока меньше, чем в Варшаве
(564) и Париже (250), но уже
больше, чем в Копенгагене
(218) и Таллине (174).

«С парковкой у вас катастрофа» – так назвал сложившуюся ситуацию мэр
Бёрна – столицы Швейцарии,
Александр Чеппет, приезжавший в Киев по приглашению
Виталия Кличко – сегодняшнего мэра Киева.

Однако по информации украинских источников, таких как
информационно-аналитическая группа AutoConsulting
и вовсе утверждают, число
автомобилей в Киеве давно
перевалило за 300 на тысячу
жителей.

Столица Украины уже не
первый год задыхается в
пробках, а поиски парковок
иногда превращаются для
водителя в невыполнимую
задачу. Все дело в том, что
Киев, изначально не рассчи-

В то же время, по оценке
коммунального предприятия
Киевпарктранссервис, на
каждые 100 киевлян приходится всего пять парковочных
мест, тогда как в большинстве
мегаполисов Евросоюза на
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Рис. 1. Механизированный паркинг на 124 м/м над открытой линией метро

Рис. 2. План второго этажа – парковка на 66 м/м над открытой линией метро

100 жителей – 16–17мест. В
целом потребности в них столицы Украины удовлетворены
лишь на 30%.
И эта проблема свойственна
не только для Киева, но и для
всех украинских городов-миллионников. Строительство
паркингов – это только одна
из решений проблем по обеспечению цивилизованной

стоянки автомобилей. О них
более подробно ниже.
По заключению экспертов,
необходим комплекс мер.
Например, стимулировать
водителей частных авто,
чтобы они меньше пользовались своими машинами.
Для этого нужно улучшить
качество общественного
транспорта. Так же необхо-
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димо строить новые дороги,
развязки и, конечно не забывать о парковках.
Какие же практические шаги,
предприняты столичной властью на сегодня? Для решения
проблемы предложено строительство перехватывающих
паркингов, аналоги которых
давно разгружают улицы раз-
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Рис. 3. Надстроечный паркинг на 120 м/м.

витых европейских городов.
Первые из них (на 200–300
автомобилей) уже действуют,
под остальные ведутся поиски
по отводу земельной территории внутри города.
Надо сказать, что в идеальном
случае перехватывающие парковки должны располагаться
вблизи автотранспортных
путей следования населения
из места проживания (как
правило, периферийные,
жилые зоны города) в места
осуществления трудовой
деятельности.
Такие паркинги позволяют
уменьшить загруженность
автотранспортной системы
города, освободив её от части
личного автотранспорта.
Перехватывающая парковка
предназначена для того, чтобы
владелец транспортного средства, оставив его на парковке,
пересел на общественный
транспорт.
Но тут не все так просто.
Самой сложной проблемой
для строительства таких
парковок (они, как правило,
многоэтажные) является
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отсутствие свободных участков земли.
Поэтому заслуживает
внимания строительство
парковок над открытыми
линиями метро (СвятошинскоБроварская линия), трамвая,
железнодорожными путями.
Большой плюс этого проекта в том, что он не требует
землеотвода. Земля уже
отведена метрополитену, электротрансу, железной дороге.
Прибыль, получаемая от
эксплуатации паркингов, даст
дополнительный доход вышеназванным предприятиям.
Кроме того, покрытие открытых участков линий метро
обеспечит дополнительную
безопасность движения поездов во время плохих погодных
условий.
Институтом гаражного строительства (ИГС) проведены
предпроектные работы по
реализации этой идеи–разработаны предварительные
концептуальные архитектурные предложения для участка
между станциями метро

«Лісова» и «Чернігівська».
Предлагается три варианта
паркингов:
– рамповый (рис. 2;3;5);
– механизированный
(рис. 1);
– автоматизированный
(рис. 4).
Себестоимость проектирования, строительства,
пуско-наладочных работ,
сертификации одного машино-места в рамповом паркинге
составит $12000, механизированном – $10000, автоматизированном – $15000.
Время парковки в рамповом
паркинге – 8 минут, механизированном – 5 минут, автоматизированном – 2 минуты.
Период создания каждого
паркинга – 2 года.
Институт гаражного строительства готов выступить в
качестве Генпроектировщика
и Генподрядчика.
Наш сайт:
http://parkings-igs.com.ua/
E-mail:
tatarenkon@voliacable.com
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Рис. 4. Надстроечный паркинг на 120 м/м

Рис. 5. Надстроечный паркинг на 132 м/м
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НОВІ РІШЕННЯ РОЗРОБКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

СПЕЦІАЛЬНІ ЗЕМЛЕРИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ
МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

В.Д. Мусійко
к.т.н. професор

На офіційний запит до голови правління НАТ «Нафтогаз
України». пана Коболева А.В., щодо застосування
запропонованого комплексу обладнання під час проведення
капітальних ремонтів магістральних нафто - та газопроводів,
які знаходяться на балансі Компанії, редакція журналу
отримала відровідь.
Запропонований комплекс обладнання доцільно
використовувати при виконанні великих об’ємів земляних
робіт, при будівництві потужних ділянок. Але із-за значного
скорочення транспортування енергоносіїв магістральними
трубопроводами, в найближчих планах реалізації таких
напрямків в Компанії не передбачено.
Разом з тим, у разі проведення презентації такого обладнання,
фахівці Компанії готові взяти у ній участь.

П

роблема забезпечення надійної експлуатації
магістральних трубопроводів
давно відома. Необхідність її
рішення знайшла своє відображення в «Енергетичній
стратегії України до 2030
року".
Ця проблема світового значення, адже всі нафто- та
газопроводи в світі побудовані
майже одночасно.
Ризик відмов та аварій на
магістральних трубопроводах, а зараз в Україні існує
необхідність капітального
ремонту близько 22 000 кілометрів тільки магістральних
газопроводів [1], повинен бути

24

зведений до нуля. Вирішити
це питання можливо тільки за
рахунок своєчасного капітального ремонту магістральних
трубопроводів.
Питання в тому, яким чином
та з використанням якої технології можливо в найкоротші
терміни виконати необхідні
обсяги робіт по ремонту лінійної частини магістральних
трубопроводів, і забезпечити
значне подовження тривалості
їх безаварійної експлуатації.
Рішення питання в розробленні науково обґрунтованих
технічних та технологічних
рішень, реалізація яких дасть
можливість вдосконалити
існуючу та створити нову тех-
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ніку та технологію швидкого
та безпечного ремонту діючих трубопроводів. В залежності від довжини ділянки
трубопроводу, що потребує
ремонту, використовують
капітальний ремонт поточним методом, коли необхідно
ремонтувати протяжні в
декілька кілометрів ділянки
магістральних нафто- та газопроводів, та вибірковим, коли
ремонту підлягають найбільш
зношені ділянки трубопроводу, довжиною від декількох
метрів до декількох сотень
метрів. Використовується
також метод заміни зношених ділянок труби новими
трубами, але це надто
дорого. Вибірковий ремонт
магістральних трубопроводів
здійснюють або в траншеї,
ремонтуючи власне тіло
труби, або шляхом заміни зношеної ділянки труби новою.
Останнім часом, в зв'язку
зі світовою енергетичною

кризою, більш широко використовується вибірковий
метод капітального ремонту
магістральних нафто- та
газопроводів.
Земляні роботи є обов'язковими в технологічному процесі виконання ремонтних
робіт на трубопроводах, їх
виконання найбільш трудомістке, вартість виконання
земельних робіт складає
40…60 % загальної вартості
ремонтних робіт, а швидкість та темпи виконання є
визначальними для оцінки
тривалості ремонтних робіт на
трубопроводі взагалі.
Виконуються ці роботи з використанням традиційної землерийної техніки – бульдозерів,
одноківшевих екскаваторів,
спеціальних землерийних
машин з електроприводом
для підкопування ґрунту під
трубопроводом, що ремонтується. Деякі роботи, вико-

нання яких передбачено
чинними будівельними нормами і правилами (наприклад
ущільнення ґрунту під трубопроводом після його ремонту),
не виконуються зовсім, або
виконуються вручну, з очевидним порушенням вимог щодо
їх виконання.
Розроблені спільно ВАТ
«Укртранснафта». НДТЦ
«Ротор». КБ «Ретекс» та
Національним транспортним
університетом нова техніка
та технологія для поточного капітального ремонту
магістральних трубопроводів
з використанням спеціальних
землерийних машин, дозволяє
в декілька разів підвищити
надійність, безпеку та продуктивність виконання земляних
робіт, причому без зупинки
перекачування нафти чи газу
по трубопровідним магістралям, і, як наслідок, без пору-

Рис. 1. Машина пошарової розробки грунту МПРГ-1М
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Рис. 2. Машина розкриття трубопроводів МВТ-2М

шення графіків їх постачання
користувачам [2].

безпека виконання ремонтних
робіт.

В основу запропонованої
технології покладено принцип ремонту трубопроводу
поточним методом без зміни
положення відкритої труби
відносно лінії її вихідного
залягання з послідуючою
засипкою та ущільненням
ґрунту під відремонтованим
трубопроводом, що виключає
його просадку після ремонту.

Використання нової техніки та
технології виконання ремонтних робіт дозволяє вести
роботи, коли довжина відкритої ділянки труби
530–1420 мм не перевищує
20–30 м в залежності від
діаметра трубопроводу та
наявності в ньому нафти.
При цьому напружений стан
труби, з розміщеними на
ній очисною та ізоляційною
машинами, значно нижче
допустимого.

Запропонована техніка та
технологія поточного ремонту
трубопроводів дозволяє вести
ремонтні роботи з продуктивністю до 100 пог.м/год., що в
5–7 разів швидше порівняно
з виконанням цих же робіт
традиційними методами. При
цьому виключається необхідність використання дорогих
трубоукладальників (чи їх
використання зводиться до
мінімуму в якості підтримуючих), значно підвищується
якість та, саме головне,
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Нова технологія швидкісного капітального ремонту
магістральних трубопроводів
поточним методом передбачає
використання комплексу з
чотирьох машин, конструкції
яких розроблено нами: пошарової розробки (рекультивації) ґрунту (МПРГ-1М), рис. 1,
розкриття трубопроводів
(МВТ-2М), рис. 2, роторної підкопуючої машини (МПР-1М),

рис. 3, та машини для засипки
і підбивання ґрунту під трубопровід (МП-М), рис. 4. Його
робота на трубопроводах різних діаметрів забезпечується
шляхом швидкого переналаштування машин в польових
умовах.
Машини оснащені системами
автоматичного управління і
контролю за робочим процесом, котрі забезпечують
пошук труби, переміщення
машини по осі трубопроводу
з відхиленням в сторону в
межах ±50 мм, контроль та
підтримку величини заглиблення робочих органів в
ґрунт, відстані від робочих
органів до стінки трубопроводу, що ремонтується.
Робота системи повністю виключає можливість
пошкодження труби.
Експлуатація машин показала їх здатність ефективно
виконувати поставлені задачі,
забезпечуючи при цьому
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високу якість та темп виконання ремонтних робіт. На
основі досвіду експлуатації
землерийних машин комплексу виконана їх модернізація шляхом використання в
модернізованих машинах комплектуючих виробів (двигун,
агрегати гідроприводу і т. інш.)
кращих європейських фірм.
Виробництво машин налагоджено на машинобудівних
підприємствах ВПК України.
Кожна із землерийних машин
комплексу може використовуватись в складі ремонтної
колони індивідуально, якщо
інші роботи, передбачені технологією виконання ремонту
трубопроводів, виконуються
традиційними методами і
механізмами.
Конструкції кожної з
машин комплексу захищені патентами на винаходи в Україні, РФ, США,
Канаді, Європейському та
Євразійському відомствах
[3-12].
З метою забезпечення якісного виконання комплексу
земельних робіт під час

вибіркового капітального
ремонту магістральних трубопроводів з дотриманням
вимог чинних норм і правил
спроектовано, виготовлено,
проведено необхідні випробування та налагоджено серійне
виробництво універсального
комплекту змінного робочого
обладнання для одноківшевого гусеничного екскаватора. Використання змінного
обладнання дає змогу одним
екскаватором виконати практично весь комплекс земельних робіт у процесі ремонту
магістральних трубопроводів
Dy = 530–1420 мм.
Комплект змінного робочого
обладнання включає в себе:
• обладнання для підкопування і видалення ґрунту
з-під трубопроводів, рис. 5;
• обладнання для ущільнення
ґрунту під трубопроводами
після ремонту, рис. 6;
• ківш спеціальний.
Обладнання для підкопування
ґрунту під трубопроводом
призначене для розробки
та видалення ґрунту з-під
трубопроводу в раніше
підготовлений приямок.

Ґрунтоущільнювальне обладнання використовується
після ремонту трубопроводу
для ущільнення підсипаного
екскаватором під трубу мінерального ґрунту. Спеціальний
ківш має оригінальну систему
швидкого кріплення до рукояті екскаватора (однакову і
для всіх видів змінного обладнання) та використовується
для виконання земляних робіт
під час відкриття трубопроводів та при засипанні ґрунту
в траншею для його послідуючого ущільнення під трубою.
Монтаж і демонтаж обладнання на екскаваторі виконується протягом 10-20 хв.
машиністом екскаватора та
його помічником без використання додаткових механізмів.
Змінне робоче обладнання
здатне працювати в ґрунтах
І–ІV категорій складності.
Застосуваня змінного обладнання виключає використання ручної праці в процесі
виконання земляних робіт на
трубопроводах, що ремонтуються, та забезпечує дотримання чинних вимог щодо

Рис. 3. Машина підкопувальна роторна МПР-1М
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безпеки виконання ремонтних
робіт.
Для безпечного виконання
технологічних операцій по
ремонту магістральних трубопроводів з допомогою вказаного змінного обладнання
в заданих режимах та для
відключення гідроприводів
робочого обладнання екскаватора під час виникнення
нештатних ситуацій, екскаватор обладнується спеціальною
системою позиціонування та
контролю положення обладнання відносно трубопроводу.
Обладнання може бути встановлено на повноповоротних
гусеничних екскаваторах різних фірм-виробників масою
не менше 20 т із незначним
доопрацюванням їх гідравлічних систем.

Рис. 4. Машина для засипки і підбивання грунту під трубопровід МП-М

Промислову експлуатацію
обладнання налагоджено
шляхом встановлення його на
екскаваторі JCB JS 220.
Дослідно - промислову експлуатацію обладнання здійснено
в УМГ «Черкаситрансгаз» на
магістральному газопроводі
«Прогрес». Dy = 1420 мм,
ділянка газопроводу
«Яготин-Черкаси".
За висновком фахівців-газотранспортників обладнання
вкрай необхідне для виконання робіт з капітального
ремонту магістральних газопроводів, тому що передбачені
чинними нормативними документами ремонтні роботи,
які можуть бути виконані
змінним обладнанням, або
не виконуються взагалі, або
виконуються вручну. Все це
веде до виникнення неконтрольованих напружень в
тілі труби та до зниження
надійності її подальшої
експлуатації.

Рис. 5. Обладнання для підкопування і видалення грунту з-під трубопроводів
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Обладнання сертифіковане
Центром сертифікації і контролю якості будівництва
об’єктів нафтогазового комплексу. Технічні рішення по
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конструкції обладнання запатентовано в Україні [13, 14].
Практичне використання
універсального комплекту
змінного обладнання до екскаватора для виконання вибіркового капітального ремонту
магістральних трубопроводів
забезпечує виконання всіх
робіт в суворій відповідності
вимогам чинних нормативних документів, механізацію
на сучасному рівні повного
циклу земляних робіт під

час капітального ремонту
магістральних трубопроводів,
використовуючи при цьому
практично один одноківшовий екскаватор, не змінюючи
напруженого стану трубопроводу під час ремонту.
Темпи виконання земельних
робіт у процесі капітального
ремонту магістральних трубопроводів підвищуються в
десятки разів: продуктивність
змінного обладнання по видаленню ґрунту з-під трубопро-

водів становить 45-55 м3/год.,
продуктивність виконання
ґрунтоущільнювальних робіт
під відремонтованим трубопроводом – 35–45 погонних
метрів за годину.
Змінне обладнання до екскаваторів для розробки та
видалення ґрунту з-під трубопроводів при виконанні їх
капітального ремонту та для
ущільнення ґрунту під трубою
після її ремонту не має світових аналогів.

Рис. 6. Обладнання для ущільнення грунту під трубопроводами після ремонту
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НОВІ РІШЕННЯ РОЗРОБКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

В.Е. Бачевич
изобретатель
Молдова

ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Попыток изготовить преобразователь энергии с КПД 100%
(вечный двигатель) весьма много. Однако, до сих пор все
усилия сходили на нет при изготовлении рабочей машины.
Редакция журнала не берется оценить эффективность данного
изобретения и предлагает читателям, инженерам, ученым,
новаторам и коммерсантам высказаться по данному поводу,
прислав свои заключения в адрес редакции.

В

настоящей момент,
большая часть потребляемой
энергии около 90% (электричество, тепло, транспорт и т.д.)
базируется на нефти, угле,
природном газе, то есть на
неозобновляемых источниках.
Использование гравитационной энергии земли, которая
неисчерпаема, решает все
насущные проблемы как:
энергетика, продовольствие,
экология, изменение климата
и т.д.
Как же преобразовать гравитационную энергию земли и
исключить сжигание природных ресурсов и строительство
гидроэлектростанций и других
малоэффективных и дорогостоящих сооружений?
Предлагаю на суд общественности конструкцию
двигателя, использующего
разницу гравитации земли
на воздух и жидкость, что
дает возможность получения механической энергии,
а затем, используя обычный
электрогенератор, получить
электричество. На фото,
рис 1, представлено изделие
«Гравитационный двигатель».
Изготовление действующего
образца мощностью в 5 МВт
завершено на НПО ЗАО
«Электромаш» г. Тирасполь.

Затраты на изготовление
данного двигателя $ 1500, в
комплекте с генератором и
управляющим устройством
будет стоить примерно
$120 000, производительностью 3,6 млн кВт. час в месяц,
что при стоимости 5 центов
за 1 кВт. ч, позволяет окупить
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затраты в течение одного
месяца. Причем, никаких
строительно-монтажных
работ.
Гравитационную электростанцию можно установить
в помещении площадью
20 м2 и высотой 4 метра.
Модификация конструкции
позволит использовать гравитационную электростанцию
на всех видах транспорта,
включая авиацию, обеспечением электроэнергией,
теплом: дома, поселки и
города без использования
ЛЭП, трансформирующих
мощностей и других необходимых устройств для передачи
энергий, ее можно производить где угодно, при любых
обстоятельствах и в любых
количествах.

Устройство для
преобразования
энергии гравитации в
механическую энергию
Изобретение относится к
области механики, а именно, к
устройствам преобразования
гравитационной энергии в
механическую энергию.
Техническое решение основано на законе Архимеда
о действии на тело, погруженное в жидкость, выталкивающей силы, которая
противоположна силе его
тяжести и может быть преобразована в механическую
энергию.
Устройство для преобразования гравитационной энергии
в механическую включает
емкость для жидкости, во
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внутреннем пространстве
которой расположены по
горизонтали вращающиеся
звездочки, соединенные замкнутыми цепями, на которых
неподвижно прикреплены
емкости-лодочки. см. рис.2.
При этом верхние звездочки
установлены на неподвижной
оси, а нижние–на подвиж-

ной, выходящей за пределы
емкости и служащей валом
отбора мощности, который
снабжен управляемой муфтой
сцепления и соединен с повышающим редуктором.
Устройство запускают путем
подачи в нижнюю часть емкости газа и вытеснения воды
из перевернутых вверх дном

емкостей-лодочек, этим приводят в движение цепи и вал
отбора мощности.
Техническое решение направлено на получение энергии на
основе существующего в природе явления, которое позволяет получить, экологически
чистым способом, механическую энергию, и применеить
ее в хозяйственной деятельности человека.
Сущность технического
решения, не имеющего аналогов, заключается в том, что
из погруженных в жидкость
перевернутых вверх дном
емкостей, условно называемых «лодочками». жестко прикрепленных к вертикальной
цепи, путем подачи газа снизу
вытесняют воду. Пустотелые
емкости-лодочки выталкиваются из жидкости под
воздействием на них выталкивающей силы, которая
противоположна силе тяжести
погруженного в жидкость тела
и вычисляется по известному
закону Архимеда в соответствии с формулой:

F=ρVg
где

F – выталкивающая сила, н/м3;
ρ – удельная плотность среды, кг/м3;
М – объм тела, м3;
g – ускорение свободного
падения (9,81 м/с2).

Цель изобретения – получение энергии за счет выталкивающей силы, действующей
на погруженное в жидкость
тело.
Указанная цель достигается тем, что устройство для
преобразования гравитационной энергии в механическую, включает вертикально
установленную емкость,
верхняя торцевая поверхность которой имеет свободный выход в атмосферу, а
днище выполнено сплошным,
герметичным.

Рис. 1. Фото. Изделие Гравитационный двигатель. Не опробовано.

В И Н А Х І Д Н И К і Р А Ц І О Н А Л І З А Т О Р № 23 –– 2 0 1 35

В верхней части емкости
горизонтально установлена
неподвижная ось со свободно вращающимися на
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ней звездочками, а в нижней
части– также горизонтально
установлена подвижная ось с
жестко посаженными на ней
звездочками. Сущность технического решения поясняется
на схеме рис. 2.
Каждая верхняя звездочка
соединена с нижней звездочкой замкнутой приводной
цепью, на которой неподвижно и горизонтально установлены емкости-лодочки,

при этом нижняя подвижная
ось выходит за пределы емкости и служит валом отбора
мощности. Из перевернутых
вверх дном емкостей-лодочек,
погруженных в жидкость,
последнюю вытесняют путем
подачи в нижнюю часть емкости газа, тем самым, приводятся в движение цепи и вал
отбора мощности.
Сущность технического
решения поясняется иллю-

страциями, где на рис. 2 представлено устройство в двух
проекциях: слева – главный
вид в разрезе; справа – вид
сбоку в разрезе.
Устройство для преобразования гравитационной энергии
в механическую включает
вертикально установленную
емкость 1, наполненную
жидкостью 2. В верхней части
емкости 1 горизонтально
установлена неподвижно

Рис. 2. Слева - главный вид в разрезе; справа - вид сбоку в разрезе.
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верхняя ось 3 с подвижными
ведомыми звездочками 4, а
в нижней части емкости 1
горизонтально установлена
подвижная ось 5 с жестко
посаженными на ней звездочками 6.
Каждая верхняя звездочка
с нижней соединена замкнутой приводной цепью 7,
на которой неподвижно и
горизонтально установлены
емкости-лодочки 8. При этом,
нижняя подвижная ось выходит за пределы емкости 1 и
служит валом 9 отбора мощности, который посредством
управляемой муфты 10 сцепления соединен с редуктором
11 для повышения числа оборотов вала 9 отбора мощности
и полезной нагрузкой 12. Под
днищем установлен компрессор 13 для подачи газа 14.
Устройство работает следующим образом: вертикально
установленную емкость 1
заполняют жидкостью 2, затем
при включенной управляемой
муфте 10 в емкость 1 подают
сжатый воздух 14 от компрессора 13. Образующиеся
при этом пузырьки газа 14
в жидкости 2 поднимаются
вверх и постепенно заполняют
перевернутые вверх дном
емкости-лодочки 8, вытесняя
из них воду.
Под действием выталкивающей силы Архимеда емкости-лодочки 8 передвигаются
вверх и увлекают за собой
приводные цепи 7, которые
линейно перемещаются и приводят во вращение ведущие
звездочки 6, жестко посаженные на оси 5, а вместе с
ними на оси 5, а вместе с ними
и вал 9 отбора мощности,
который начинает вращаться
на холостом ходу быстрее и
быстрее, затем при достижении им определенного числа
оборотов включают управляемую муфту 10 сцепления и с
ее помощью к приводу подключают полезную нагрузку
12. Устройство переходит в

рабочий режим и функционирует без участия человека.
Внедрение предлагаемого
технического решения позволит в значительной степени
экономить традиционные
источники энергии и снижать поступление вредных
выбросов в окружающую
атмосферу, что будет способствовать сохранению экологически благоприятной среды на
планете.

Формула изобретения
1. Устройство для преобразования гравитационной
энергии в механическую отличающееся тем, что, с целью
получения энергии за счет
выталкивающей силы, действующей в гравитационном
поле на тело, погруженное в
жидкость, включает вертикально стоящую емкость для
жидкости, верхняя торцевая
поверхность которой имеет
свободный выход в атмосферу, а днище выполнено
сплошным, герметичным, во
внутреннем пространстве
которой установлены по
горизонтали вращающиеся
звездочки, соединенные замкнутыми цепями, к которым
неподвижно прикреплены
емкости-лодочки, при этом
верхние звездочки установлены на неподвижной оси, а
нижние на подвижной, выходящей за пределы емкости
и служащей валом отбора
мощности, который снабжен
управляемой муфтой сцепления и соединен с повышающим редуктором.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на
перевернутых вверх дном
емкостях-лодочки, погруженных в жидкость, ее вытесняют
путем подачи в нижнюю
часть емкости газа, приводят
в движение цепи и вал отбора
мощности.
Технические характеристики
и энергетический баланс
изделия» Гравитационный
Двигатель”.
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Габариты: длина – 1м;
ширина – 1 м; высота – 3 м.
Рабочие емкости объемом в 12
литров кол-во 42 шт.
Расчет мощности данного изделия: P= A/t =
(F · S)/t =12 кг · 18 шт. ·10 ·
1 м /1 с=2160 Дж/1 с ( мгновенная мощность = 2,160 кВт)
соответственно в электротехнике мощность изделия
определяется потреблением
или выработкой энергии в
течении часа.
Соответственно мощность
данного изделия равняется 2,160 кВт · 3600 с =
7776000 кВт или 7,776 МВт
Для работы данного
«Гравитационного двигателя»
должен использоваться и в
расчетах был применен компрессор мощностью 2,3 кВт с
производительностью 50 м3/ч
на глубину 10 м (паспортные
данные) так как у нас емкость
высотой 3 м соответственно
будет закачиваться в 3 раза
больше т.е. 150 м3 воздуха.
Работа «Гравитационного двигателя» начинается с подачи
напряжения от внешнего
источника электроэнергии
или остаточного давления в
ресивере компрессора, далее
переходит на автономный
режим работы, то есть привод компрессора получает
электроэнергию от рабочего
генератора .
В расчетах автором было предложено считать линейную
скорость движения рабочих
емкостей V = 1 м/с.
Таким образом данный гравитационный двигатель с выше
приведенными технико-техническими характеристиками
производит 5 МВт электро
энергии в час.
Автор устанавливает вознаграждение в сумму 1,000,000
долларов первому изготовителю данной конструкции
продемонстрировавшему ее в
YouTube.
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НОВІ РІШЕННЯ РОЗРОБКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

В.Г. Федосєєв
к.т.н.

ПАРОВИЙ ДВИГУН З НАГРІВАННЯМ
ГОЛОВКИ ПОРШНЯ ГАРЯЧИМИ ГАЗАМИ

Л

юдство вступило в епоху
розвитку комп'ютерних та
нанотехнологій. А розвиток
двигунобудування загальмувався. Причина в кривошипно-шатунному механізмі
(КШМ). Останній виступає як
стримуючий фактор удосконалення двигунів. В двигунах
внутрішнього згоряння уже
відмовилися від розподільчих
валів. Їх замінили п'єзоелектронним управлінням клапанами і форсунками.
Час прийшов відмовитися
і від КШМ. Замість нього
пропонується безшатунний
механізм, який дасть новий
поштовх в розвитку двигунобудування. Безшатунний
механізм являє собою вал з
замкнутою кільцевою канавкою, яка за допомогою кульки
зв`язана з поршнем. Канавка
містить ліво- і правообертальні
частини гвинта, які з`єднані
плавними переходами. Кут
підйому гвинтових ліній 45°.
Щоб читач уявив принцип
дії механізму, згадаємо губну
помаду. В ній застосовано
саме такий механізм, але з
одною – правообертальною
гвинтовою канавкою. Тому,
щоб висунулась і сховалась
помада її ручку потрібно крутити вправо і вліво.

В моєму ж випадку ця правообертальна канавка в мертвих
точках за допомогою плавних
кривих переходить в лівообертальну канавку, заставляючи
рухатись поршень як вперед
так і назад при обертанні вала
в одну сторону. Такий механізм дозволяє створити двигун
зовнішнього згоряння – паровий двигун (ПД) нового
покоління.
ПД має «гарячий» і «холодний» циліндри. Порція води
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в ньому перетворюється в
пару всередині «гарячого»
циліндра, контактуючи з
гарячою головкою поршня.
Відбувається робочий хід. В
нижній мертвій точці поршнів
(вони рухаються синхронно)
відкривається канал який з'єднує обидва циліндри. Водяна
пара перетікає із «гарячого» в
«холодний» циліндр де і конденсує. Виникає розрідження
в циліндрах і виконується
робота при переміщені поршнів вгору.
Нагрівання головки поршня
забезпечується гарячими
газами спалюваного в котлі
пального. Головка 3 рухомого поршня 4 в «гарячому»
циліндрі 5 нагрівається гарячими газами, для цього рухомий поршень 4 має рухомий
циліндр 20 в якому знаходиться нерухомий поршень 6
порожнистий шток 7 з теплоізоляційним кожухом 9 якого
проходить крізь вал 8 і упирається в фланець 14 (рис.1).
Вал 8 має кільцеву канавку 19,
площина якої нахилена під
кутом 45° до осі валу 8 і обертається на 360°, і за допомогою
кульки 1 переміщує рухомий
поршень 4 і навпаки. Від прокручування рухомий поршень
4 стопориться кулькою 2, що
рухається по напрямній 12.
Шестернями 15 і 17 зусилля
від валу 8 передається на
ведучий вал 16. Порожнина
рухомого циліндра 20 з’єднана
з сорочкою 11 обігріву «гарячого» циліндра 5 за допомогою
каналу 21 в штоку 7 нерухомого поршня 6 і труби 13.
Робота механізму відбувається наступним чином. Під
час обертання валу 8 кулька 1
рухається по канавці 19 і
переміщує рухомий поршень
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Рис. 1. Паровий двигун

4 в циліндрі 5. В зворотному
напрямку рухомий поршень
4 передає зусилля на кульку
1, яка рухаючись по канавці
19 прокручує вал 8 і ведучий
вал 16 шестернями 15 і 17.
Переміщення рухомого
поршня 4 до верхньої мертвої
точки (вліво) супроводжується
виникненням розрідження
в рухомому циліндрі 20. При
цьому гарячі гази із сорочки
11 обігріву гарячого циліндра 5
потрапляють через трубу 13 і
канал 21 в штоку 7 нерухомого
поршня 6 в порожнину рухомого циліндра 20, нагріваючи
головку 3 рухомого поршня 4.
На зворотному шляху рухомого поршня 4 гази виштовхуються в сорочку 11.
Для захисту масла в картері
ПД від водяної пари пропонується створити протитиск
в газовому стику поршня і
циліндра. Схема такого пристрою показана на рис. 1. В
ньому рухомий 4 і нерухомий 6 поршні мають кільцеві
канавки a і d відповідно, по
колу поршнів між компресійними кільцями. Площини
канавок перпендикулярні до

осі поршнів 4 та 6 і зв’язані
за допомогою радіального
каналу f в рухомому поршні 4,
каналу b в рухомому циліндрі
20 і каналів c і e в нерухомому
поршні 6 і трубки 10 (закріплена в нерухомому поршні
6 і в фланці 14) з напірною
магістраллю компресора.
Причому вісь каналу c на
поверхні нерухомого поршня
6 паралельна осі нерухомого
поршня 6. Довжина каналу
c рівна величині ходу рухомого поршня 4 плюс величина
діаметру каналу b в рухомому
циліндрі 20. Канал b контактує з канавкою c на поверхні
нерухомого поршня 6.
Робота пристрою відбувається
наступним чином. Стиснуте
повітря від компресора подається через трубку 10, канал
e в нерухомому поршні 6 в
кільцеву канавку d в нерухомому поршні 6. Далі стиснуте
повітря потрапляє в кільцеву
канавку a рухомого поршня
4 через канал c на поверхні
нерухомого поршня 6 і канал
b в рухомому циліндрі 20. В
кільцевих канавках a і d створюється надлишковий тиск,
який не допустить прориву
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водяного пару і гарячих газів в
картер 18 ПД.
Тиск повітря в газовому стику
повинен бути не менший
тиску водяної пари.
Протитиск повітря в газовому
стику захистить і від проникнення масла з картера ПД в
основний циліндр 5, тобто в
воду.
Схожа схема захисту від прориву водяного пару в картер
і для ПД з тепловим насосом і
для двигуна Стерлінга, що не
допустить втрат робочого тіла.
Крім того використання описаного пристрою дозволить
застосувати в якості робочого
тіла двигуна Стерлінга та
теплового насосу газ гелій. Це
значно покращить характеристики двигуна. Цей пристрій
дозволить також в холодну
пору року використовувати
замість води низько-замерзаючу охолоджуючу рідину.
Зазначена конструкція забезпечує високу компактність
ПД і найбільш повне використання енергії водяного пару,
а також не допустить прориву
водяної пари в картер.
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НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В.М. Брунько
Директор ООО «Институт
проектирования»

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
С ВСТРОЕННЫМИ СИСТЕМАМИ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРЕХОДА ЖИЛЬЯ
К КОМФОРТНЫМ УСЛОВИЯМ

Р

ечь пойдет не о повторении
событий мелового периода
мезозойской эры, а о современных тенденциях развития
строительных технологий.

Бетону в современном понимании – песок, щебень
и нечто типа цемента –
порядка 5–6 тысяч лет.
Железобетону – бетон плюс
стальная арматура – чуть
более 150 лет (авторство досталось французскому подрядчику Франсуа Куанье, 1861 г.)
Сегодня железобетон в том
или ином виде – это минимум
70% объема всех конструктивных строительных материалов, выраженного в кв.м или
тоннах. Это основной и главный строительный материал.
Его плюсы: можно сделать
любую конструкцию, несущий, конструктивный материал, огнестоек, высокая
теплопроводность, теплоемкий – всего в 2 раза меньше
воды. Минусы: тяжелый и
холодный.
Вода. Основной «конструктивный материал» природы.
Более чем на 60% человек
состоит из воды. 71% терри-
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тории Земли (361 из 510 млн
кв.км) – вода.
Климат. Температурновлажностный режим
территории и помещения – объема, где находится человек. Оптимальные
параметры (есть нюансы
сезона года, но все равно
они очень близки) – температура – 20–22°С,
влажность – 45–60%.
Вода, это море, река, океан –
зоны/территории оптимального климата на Земле.
Почему? Причина – высокая
тепловая инертность воды.
Эта инертность сглаживает
как суточные, так и сезонные
колебания температуры.
Сезонные колебания температур составляют нескольких
десятков градусов. Потому,
собственно, и есть раздел:
общая вентиляция и кондиционирование (ОВ и К) в
проектах зданий. Суточные
колебания температуры
наружного воздуха могут
достигать полутора десятков градусов. Особенно в
межсезонье.
Континентальный климат от
приморских зон отличается
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Элементы конструкции классических зданий

Элементы конструкции здания ТААСС

Рис. 1.
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Рис. 2. Суточные колебания температур. Штриховкой указан «резерв» мощности правильной системы ОВ и К.

тем, что его определяет воздух
и солнце. И нет инертного
компенсатора.
Климат в помещениях формируется горячим или холодным,
исходя из габаритов и поверхностей предметов и воздухом
при его конвекции: батареи
(всевозможных видов и материалов), конвектора, те или
иные панели, теплообменники
кондиционеров.

турные–не лучший способ
формирования климата.
Вода – оптимальный аккумулятор тепла/холода, теплоемка
и достаточно теплопроводна.
Благодаря своей текучести легко переносит тепло
с одной точки в другую. Но
из воды дом не построишь,
нужна прочная оболочка.
Оптимальной оболочной для
воды является железобетон.

Прочен, пластичен (в конструктивном и планировочном смысле – можно сделать
любое здание или его часть),
теплоемок и теплопроводен.
Сказанное означает, что железобетон, имеющий внутри
воду – это оптимальное решение для создания «объема с
климатом». То есть здания.
Здания любого типа и назначения, в котором должна быть

Сравним природу и
созданное руками
человека – помещение.
Природа. У воды комфортно, далеко от воды – не
комфортно.
Помещение. Часто, увы, – не
комфортно. Что общее, когда
«не комфортно». Горячая/
холодная поверхность и воздух как источники и способ
формирования климата.
Вывод. Воздух и предметы,
относительно небольшие по
размеру и высокотемпера-

Рис. 3. Зона соблюдения комфортных ощущений помещения в зависимости
от температуры воздуха и от температуры окружающих поверхностей
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та или иная температура: от
+2–4°С для овощехранилищ,
10–18°С – в складах и до
22°С в жилых помещениях.
Такое решение, с помощью
метафоры, можно назвать
трансформацию помещений
из холоднокровных в теплокровные. Именно последние,
как составляющая биосферы
Земли, существенно меньше
зависят от суточных и сезонных изменений температуры.
Рассмотрим здание, например,
площадью 300 кв.м в 3 этажа
со следующими показателями:
площадь застройки 123 кв.м;
площадь периметра стен–
405 кв.м; площадь кровли –
123 кв.м; площадь окон–
42 кв.м. Мощность котла для
обеспечения теплоснабжения
такого здания, построенного
по действующим нормативам,
составляет порядка 24 кВт.
Трубная система отопления,
теплоноситель – горячая
вода, под окнами радиаторы.
Для вентиляции такого здания нужно около 750 куб.м
воздуха. Вентиляционные
потери тепла «тянут» до
10 кВт (до 40%) в сумме всех
теплопотерь.
Как происходит работа
системы отопления? В самом
общем виде. Нагревается
котел, котел нагревает теплоноситель, теплоноситель
нагревает радиаторы, радиаторы нагревают воздух.
Воздух и, в меньшей мере, за
счет излучения – радиаторы
начинают греть помещение,
предметы в нем и людей. По
законам теплообмена первым
по интенсивности будет принимать тепло предмет с самой
низкой температурой. Самый
теплый – последний.
В здании самые холодные – конструкции, так как
они стоят на холодной земле,
и, скажем прямо, по-разному,
утеплены. Самый теплый в
указанном перечне – человек. Другими словами, человек
получает свое тепло самым
последним по интенсивности

Рис.5. Фото фундаментной плиты ТААСС с утеплителем под ней и контуром
полиэтиленовых труб внутри

теплообмена. Так как при
конвективном теплообмене –
конструкции, вещи и человека
будет греть воздух, то вновь,
больше достанется конструкциям, так как их площадь на
порядок больше площади тела
человека.
Кроме того, при температуре человека +36,6°С, а
конструкций, хорошо если
+14(12..18)°С существует проблема, называемая в народе –
«тянет». Тянет холодом,
при отсутствии сквозняка.
Особенно чувствительно у
пола и у стены. Особенно если
они бетонные. Это означает,
что идет лучевой теплообмен и
уже человек прямым образом,
греет стены, пол и потолок.
Этот процесс почти прекращается при достижении стенами
температуры близкой к 20°С,
так как уже воздух работает
как хороший теплоизолятор.
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На рис. 3 показана зона комфортных ощущений человека.
Вернемся в прошлое. Сотни
лет человек грел помещение
печами. Печь – это большой,
тяжелый теплоемкий предмет. В зависимости от массы
факторов иногда ее хватает на
многие часы и даже на сутки.
Но она занимает много места,
мешает планировке помещений, особенно с ростом числа
этажей. Приблизительно 150
лет назад появилось водяное,
радиаторное отопление, о
котором мы говорили выше.
Схожая логика у землянки
и любого ее аналога. Так
пещеры и известные винные погреба Массандры,
Инкерман, Шампань и др.,
обеспечивают постоянную
температуру хранящейся
продукции круглогодично.
Почему? Потому что сверхобъемная теплоемкость
массы породы компенсирует
любые колебания внешней
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Рис. 4. Пример дома, построенного по технологии ТААСС

температуры, что по суткам,
что по году.
В селах Житомирской области с высокими грунтовыми
водами, когда нет возможности сделать погреб, делаются
«степки» – помещения между
жилыми, отапливаемыми комнатами, где пол делается из
массива бетона, уложенного
прямо на грунт. Он выполняет
роль аккумулятора температуры земли для хранения
продуктов.
Испокон веков, для хранения
продуктов, помещения оборудовали ледниками: погребами/землянками с глыбами
льда (при возможности).
Снова – большие теплоемкие и теплоаккумулирующие
среды.
В доме, рис. 4, конструкции
«тянут» около 330–350 т,
воздух – 0,9 т, люди, пусть
10 человек по 70 кг – 0,7 т,
предметы, пусть – 1 т. Так
вот, теплоемкость на один
градус изменения температуры составит для:
конструкций – 175 кВт;
воздуха – около 0,24 кВт;
людей – около 0,6 кВт,
вещей – около 0,5 кВт.
Очевидно, что именно кон-
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струкции в ситуации, когда
включается понятие времени
и неравномерности тепловых
потерь и теплопоступлений
становятся главными потребителями тепла (холода в летнее
время) до момента, когда их
температура не установится
комфортной для человека
19–20°С.

проблему как конвекция. Ведь
одновременно с переносом
тепла переносится воздушная масса и микроскопические частицы различной
природы – это продукты
жизнедеятельности человека
и животных, пыли разной
природы, химического загрязнения, бактерий и микробов.

Вообще, если разобраться,
ситуация с воздухом как
источником тепла достаточно парадоксальна. Ведь
воздух – это теплоизолятор.
Следующий лучший за ним –
вакуум. Для тех, кто не знает,
главной задачей системы обеспечения климата скафандра в
космосе (при том, что в космосе -273°С) это не обогрев, а
охлаждение человека, так как
вакуум не принимает тепло.
Другими словами, воздух как
теплоноситель – нонсенс. Но,
естественно, это верно лишь
при отсутствии его движения – конвекции, инфильтрации, сквозняка, ветра.

А в современном здании с обилием синтетических материалов и изделий – это не просто
фактор. Это уже проблема.
Санитарно-гигиенические
параметры систем воздушного
отопления, кондиционирования и приточной принудительной вентиляции далеки
от идеала на столько, что это
стало угрозой здоровью жителей городов: аллергия, бронхиты, астмы и т.д. и т.п.

Воздух как теплоноситель в
помещении (где для комфорта
как раз нужно его самое
минимальное движение), как
говорится, «от бедности».
При этом воздух как теплообменная система несет такую

Прочтя сказанное и вспомнив природные и рукотворные аккумуляторы тепла/
холода – воду, землю, печь,
ледник, погреб, а также тот
факт, что существуют суточные колебания температуры
наружного воздуха, выглядит
целесообразным обеспечить
контроль температуры конструкций здания в диапазоне
около 20–22°С.
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Рис.6. Здание… энергия. Общая логика

Рис.7. Концепция термо-климатического потенциала здания и его взаимодействие с окружающей средой в контексте ТААСС
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Новое техническое
решение по созданию
комфортных условий
Именно эту задачу решают
термоактивные адаптивные строительные системы
(ТААСС). Данная система
«Многофункциональная
плита перекрытия/покрытия
фундамента» запатентована
в Украине, (патент № 58123).
Такая технология превращает
каркас здания любого типа
и назначения в тепло/холодоаккумулятор с системой
управления. Это позволяет
компенсировать неравномерность суточных колебаний
теплопотерь/тепловыделений
здания и дает возможность
точной подстройки графика
комфорта помещения за счет
способности почасового/посуточного реверса тепла/холода
и обеспечения рекуперации
воздуха.

Составляющие
технологии ТААСС
Отсечение здания от внешней среды. Стандартный
утеплитель любого типа по
наружным стенам и кровле.
Утеплитель под фундаментом
здания вне зависимости от
этажности – см. рис.5.
Создание термоаккумулятора
тепла/холода. Размещение в
несущей части здания: горизонтальных элементах, плитах
фундамента, перекрытия,
покрытия и вертикальных
стенах лифтовой шахты, лестничной клетки (при необходимости) контура из труб в,
которых находится теплоноситель – вода (см. рис. 5). С
последующим соединением
всех контуров по всем этажам
здания в одну, саморегулирующуюся систему обеспечения
климата через гребенки в том
или ином месте с источником
тепла/холода.
Подключение ТААСС к
любому, даже низкотемпературному и, даже, непостоянному источнику тепла/холода
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с расчетной мощностью в
30–35% пиковой, рассчитываемой по стандартным формулам, правилам и ДБН.
Реализация принципов
ТААСС (здание аккумулятор) – обеспечивает возможность подключения массы
вариантов в качестве источников тепла/холода:
пассивные системы – контура в земле для систем
охлаждения и нагрева (если
не высокий температурный
режим например овощехранилища); котлы всех типов,
видов, систем; тепловые
насосы, воздушные и геотермальные; солнечные
коллекторы; тепло-, электрогенераторы любых типов и
систем, ветрогенераторы,
солнечные панели, гидрогенераторы и т.п.
ТААСС – оптимально и
безальтернативно для задач
максимальной автономности
объекта/владельца недвижимости в условиях неопределенности современного и
будущего состояний рынка
недвижимости без ограничения по типам этой самой
недвижимости.
Любая система: биологическая, экономическая,
техническая – соответствующая критерию максимальной и долгосрочной
надежности должна иметь
два определяющих фактора. Первое, это некий
запас ключевого ресурса
для сохранения определяющих параметров системы и
второе – адаптивность.
Среди многочисленных
определений ЗДАНИЯ – от
Витрувия, Корбюзье и так
далее – пока не встречалось
самое корректное, определяющее все прочие.
Наше определение. Здание –
это Объем с Контролируемым
Климатом.
Все остальные определения
и понятия – производные
указанного.

Человек вошел и жил сотни
тысяч лет в пещерах (объем в
пространстве). Затем другие
способы создания объема
в пространстве: шалаши,
землянки, юрты, вигвамы,
мазанки, избы…пирамиды,
дворцы, храмы, многоэтажная
пирамида Имхотепа (4,5 тыс.
лет назад), … дома, церкви,
дворцы, … и сегодняшний
перечень.
Все они подчинялись определениям Витрувия: прочность,
полезность, красота. Но они –
вторичны. Сначала – объем.
Объем любым, на соответствующий исторический момент,
способом – технологией.
И второе, главное в здании –
климат, отличный от окружающей среды.
Только по двум названным
причинам человек строил и
строит дома. И лишь потом
добавляются все прочие
причины, задачи и качества–
определения Здания.
И если масса параметров здания в процессе развития цивилизации претерпевает те или
иные изменения, то главный,
комфортный климат – остается неизменным сотни тысяч
лет до нас, сейчас, и в будущем. Это обусловлено физиологией человека. Именно,
температура 21–22°С, минимальное движение воздуха
и влажность 45–60% – это
показатели комфортного климата – главной и неизменной
задачи строительства.
Поэтому, главным показателем качества проекта здания и
построенного здания, являются показатели интегрального комфорта, указанные
параметры плюс инсоляция,
а также масса относительно
новых как эргономических,
так и прочих показателей,
созданных в процессе социальной эволюции человека:
разного рода «удобства» –
вертикальные и горизонтальные схемы коммуникаций,
движения, определяемые уже
объемно-планировочными

В И Н А Х І Д Н И К і Р А Ц І О Н А Л І З А Т О Р № 23 –– 2 0 1 5
3

решениями и инженерными
системами.

деятельность современного
проектирования.

Численное, суммарное значение энергии здания, состоящей из тепловой энергии
строительных материалов
и изделий, инженерных
систем, людей и животных, товаров и изделий в
здании, а также воздуха и
его влажности, скорости
движения – все это определяет Термо-Климатический
Потенциал здания.

А для чего, собственно, все это
было сказано?

Энергия, поставляемая
объекту, стандартно рассматриваемая как перечень
энергетических тепло/холодо
поступлений/выделений, формирует определенный уровень
некой ЭНЕРГИИ самого объекта-здания. Энергия объекта
должна характеризоваться
тем или иным численным значением, сходным с понятием
потенциал – нечто, способное
противостоять изменениям.
Противостоять, быть способным компенсировать изменения – сходно с понятием
потенциальной энергии и
силы инерции. Потребить
энергию и создать потенциал: температуру воздуха,
предметов и поверхностей
здания, влажность воздуха,
скорость его движения (конвекция)– эта совокупность
составляющих климата интегрально определяет ТермоКлиматический Потенциал
здания.

В итоге. Здание-аккумулятор
это:
• Работа с низкотемпературными источниками
тепла/холода:
–зима – 26–27°С,
–лето – 21–23°С.
• Полная готовность к максимальному использованию
возобновляемые источники
энергии и автономность
Объекта и его Владельца;
• Резкое – до 2 раз и более –
сокращение теплопотерь
за счет отсечения здания от
грунта;
• Возможность подбирать
оборудование не на пиковые
значения теплопотерь, а на
50–70% от рассчитанных по
ДБН, что резко сокращает
инвестиции;

(см. рис.3) с лучшими санитарно-гигиеническими показателями, в том числе за счет
естественной приточной и
принудительной вытяжной
вентиляции с рекуперацией
на контур ТААСС;
• Возможность обеспечения
работоспособности всех
систем ОВ и К на 1-м изделии – тепловом насосе – с
уникальными показателями
энергоэффективности. Так,
при сегодняшних, нормативных показателях термического сопротивления
ограждающих конструкций,
имеем: 1 кВт э/э на 150 м2
(жилье) и до 250 м2 (гражданские здания с переменным
режимом эксплуатации);
расход до 3,5 кВт. час э/э на
1 м2 в месяц за отопительный
сезон и до 1,5 кВт. час – в
летний период;

• Сокращение сроков проектирования, строительства
здания. Возможность в
максимальной мере реализовать принципы «open
space» адресной инженерии.
Максимальная долгосрочная
адаптивность здания;

• Возможность создания здания в полном соответствии с
понятиями «green building».
«sustainable architechture»
с достижением класса «А»
по энергоэффективности за
вполне доступные, бюджетные деньги.

• Уникальная комфортность
пребывания в помещении

Более подробно на сайте:
www.taabs.org

Так как климат и объем
здания являются основным
предметом архитектуры/
строительства, и в то же
время существенным критерием качества проектного
решения и построенного
объекта на протяжении всего
срока его существования, то
именно Термо-Климатический
Потенциал здания – это тот
интегральный ресурс, на
эффективный способ создания которого, как представляется, должна быть направлена
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БОРОТЬБА З ПІДРОБКАМИ ТА ПІРАТСТВОМ

О.В. Пахаренко
Патентний повірений

ПРОСВІТНИЦЬКА КАМПАНІЯ
«ДНІ БОРОТЬБИ З ПІДРОБКАМИ
ТА ПІРАТСТВОМ В УКРАЇНІ»

П

ро Всесвітній день
боротьби з підробками та
про заходи, які проходять
у межах його святкування,
читачам «ВіР» розповів директор Українського альянсу
по боротьбі з підробками та
піратством (УАПП), партнер
фірми «Пахаренко і партнери». адвокат, патентний
повірений України Олександр
Пахаренко.
Кампанія «Всесвітній день
боротьби з підробками» була
започаткована Всесвітньою
групою по боротьбі з підробками (GACG Network) у 1998
році і відтоді проводиться
щороку. Презентуючи національний просвітницький захід
«Дні боротьби з підробками та
піратством в Україні» в квітні
2012 року, УАПП як член
GACG Network долучився
до проведення «Всесвітніх
днів боротьби з підробками».
організовуваних по всьому
світу. Щорічні заходи, які
відбуваються по всій Європі
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та в США, наголошують на
міжнародних аспектах порушення прав інтелектуальної
власності та підкреслюють
зростаючу потребу міжнародної спільноти у посиленій
спільній боротьбі з підробками. Особлива увага завжди
приділяється тим підробкам,
які загрожують здоров’ю та
безпеці людей.
Ініціативу УАПП щодо старту
кампанії в Україні підтримали
Державна служба інтелектуальної власності України,
Державна митна служба
України, Міністерство внутрішніх справ України,
Український національний
комітет Міжнародної торгової палати. Проведення «Днів
боротьби з підробками та
піратством в Україні» спрямоване на просвіту українського суспільства та виховання
поваги до прав інтелектуальної власності, на формування
раціональної моделі споживання та підвищення рівня
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обізнаності українців щодо
ризиків і наслідків придбання
контрафактних товарів.
4 червня 2015 року в Києві відбувся черговий етап соціальної акції ». купую справжнє! Я
не купую підробок!» у межах
кампанії «Дні боротьби з
підробками та піратством в
Україні». Цьогоріч захід підтримали Національний технічний університет України
«КПI». Національна академія
аграрних наук України й
патентно-правова фірма
«Пахаренко та партнери».
Особисто взяли участь в акції
голова Державної служби
інтелектуальної власності
України Алла Жарінова та
проректор з науково-педагогічної роботи НТУУ «КПІ»
Петро Киричок.
Узявши участь в акції, кияни
та гості столиці, студенти,
викладачі й науковці дізнались, що контрафакт – це
не якісна підробка під відомі
бренди «за малі гроші». а
злочин, який може навіть

коштувати життя; а піратська
комп’ютерна програма – не
«шара». а несплачені податки
до бюджету України, втрачені робочі місця та відтік
за кордон висококласних
програмістів.

туальної власності займають
найнижчу позицію. «Ми
маємо пам’ятати: починати
потрібно з себе. Якщо ми платимо за підроблений продукт
свідомо – ми самі у себе крадемо!». – зазначила вона.

Представники УАПП
розповіли, що нелегальний
бізнес із виробництва та
поширення підробок – це
частина величезної злочинної
індустрії, яка є майже безризиковим джерелом збагачення
і тісно пов’язана з іншими злочинами – незаконним обігом
наркотиків та зброї, торгівлею
людьми та тероризмом. Звідси
випливає висновок: купуючи
підробку, ми самі фінансуємо
організовану злочинність.

Підробки заполонили світовий ринок товарів. Це щороку
підтверджують результати
операції «Pangea» – частини
міжнародної кампанії
Інтерполу під назвою «Turn
Back Crime» («Дати відсіч
злочинності»), спрямованої
на роз’яснення громадськості
способів, за допомогою яких
злочинність проникає у наше
щоденне життя.

На переконання президента
УАПП Антоніни ПахаренкоАндерсон, основна проблема
полягає в тому, що суспільство
«не відноситься до інтелектуальної власності, як дійсно
до власності». тому в шкалі
кримінальних злочинів правопорушення у сфері інтелек-
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З 9 по 16 червня 2015 року
проводилась Pangea VIІІ –
всесвітня операція по
боротьбі зі злочинними мережами, що займаються торгівлею підробленими ліками
через інтернет-аптеки, – у
якій взяли участь 115 країн. За
її підсумками по всьому світу
було заарештовано 156 осіб
та конфісковано потенційно
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небезпечних ліків на суму 81
млн доларів США.
Координував Pangea
VIII Інтерпол спільно з
Всесвітньою митною організацією (WCO), Постійним форумом з питань міжнародної
злочинності у сфері фармацевтики (PFIPC), державними службами з лікарських
засобів, голови яких входили
до робочої групи представників правоохоронних органів
(WGEO), Європолом та
Інститутом безпеки лікарських препаратів (PSI), а також
за сприяння Центру з питань
безпечних інтернет-аптек
(CSIP) та компаній, що представляють приватний сектор,
зокрема LegitScript, Google,
MasterCard, Visa і PayPal.
Протягом лише одного тижня
проведення операції під час
рейдів за адресами, пов’язаними із сайтами, що здійснюють незаконну торгівлю
лікарськими засобами, митні
та контрольно-наглядові
органи перевірили майже
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150000 упаковок препаратів,
з яких приблизно 50000 було
вилучено.
Серед вилучених під час
операції підроблених і контрафактних лікарських засобів
були препарати для регулювання тиску, пігулки проти
еректильної дисфункції, ліки
від раку та харчові добавки.
Приміром, в Індонезії місцеві
органи виявили, що злочинці
на складах змінювали дату кінцевого строку споживання або
кількість активної речовини
на упаковках фальсифікованих та незареєстрованих ліків
і повертали їх до аптек для
реалізації. У США, наприклад,
були виявлені неправильно
марковані ін’єкції силікону,
призначені для використання
під час косметичних процедур, які через неналежне
застосування або вміст іншої
речовини замість медичного
силікону могли спричинити
серйозні ускладнення.
Pangea VIІІ стала черговою
масштабною операцією, спря-

мованою на боротьбу з незаконною торгівлею ліками та
медичними препаратами через
Інтернет. Участь у ній взяли
236 підрозділів поліції, митних
органів та органів системи
охорони здоров’я. Допомогу в
проведенні операції надавали
також представники приватних компаній, що працюють
в інтернет-індустрії та сфері
платіжних систем. Під час операції було вилучено рекордну
кількість – 20,7 млн одиниць
фальсифікованих та контрафактних лікарських препаратів, що вдвічі більше, ніж
у 2014 році. За результатами
операції було порушено 429
справ, видалено 550 рекламних оголошень в Інтернеті про
продаж заборонених ліків та
закрито 2414 сайтів.
На жаль, проблема контрафактної і піратської продукції
охопила майже всі країни
світу і галузі промисловості,
вона стала міжнародною,
багатонаціональною, транскордонною і міжгалузевою.
Переконатись у цьому осо-
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бисто могли учасники акції ».
купую справжнє! Я не купую
підробок!». оглядаючи експозицію із Музею підробок
УАПП. До уваги допитливої
публіки були запропоновані
зразки підробок: одяг, взуття,
іграшки, різноманітні аксесуари, цигарки, леза для гоління,
агрохімічні та хімічні засоби.
Оскільки деякі види підробок,
такі як ліки, іграшки, запасні
деталі агрегатів, запчастини
до автомобілів, сільськогосподарські добрива серйозно
загрожують здоров’ю та
безпеці споживачів, кожен
має усвідомлювати, що контрафактна продукція – це
одна з головних перешкод
для розвитку вітчизняного
виробництва, порушення прав
інтелектуальної власності
гальмує впровадження інноваційних виробництв і економічний розвиток держави, а
недотримання високих стан-

дартів якості в агрохімічній
сфері взагалі створює загрозу
масштабних техногенних
катастроф.
Особливо важливим є
розуміння шкоди від підробок
не тільки для окремого споживача, але і для України в
цілому, враховуючи щорічне
недоотримання бюджетом
країни мільярдів гривень
потенційних податкових
надходжень, зниження прямого інвестування в результаті
втрати країною інвестиційної
привабливості, зростання
корупції та злочинності, відсутність чесної конкуренції на
ринку.
Метою акції ». купую
справжнє! Я не купую підробок!» було розповісти про
проблему підробок та змінити ставлення суспільства
до придбання контрафакту.
Адже тільки спільними зусил-
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лями та завдяки небайдужості
кожного можна запобігти
розповсюдженню підробок,
а інформаційна обізнаність
дозволить кожному з нас не
стати співучасником злочину.
Кожен має пам’ятати, що
купуючи підробку, ми не
тільки отримуємо продукцію сумнівного походження
і якості, але й особисто підтримуємо організовану злочинність, перешкоджаємо
розвитку внутрішнього товарного ринку, української науки
та сучасних технологій.
Загалом захід минув добре і
легко, учасники мали нагоду
поспілкуватись із кваліфікованими спеціалістами, поставити їм актуальні запитання і
почути розгорнуту відповідь.
На згадку про цікаву зустріч
кожен учасник отримав
пам’ятний подарунок.
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ЦІНА ДУМКИ

В.И. Аристов
Инженер, педагог, изобретатель

СПОСОБНОСТИ УМА

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

О

б основателе Школы
Аристова. Научно- педагогическая биография Валерия
Аристова: физик, инженер,
изобретатель, педагог, психолог. Он имеет печатные статьи
и изобретения в области
медицины, приборостроения,
судостроения, металлургии,
робототехники, лазерных
технологий, волоконной
оптики, материалов с памятью
формы. Валерий Иванович
занесен в энциклопедию
«Хто є хто на Україні». Его
работы награждены золотыми,
серебряными и бронзовыми
медалями ВДНХ СССР, а
также медалью Г. Лейбница
Европейской академией
естественных наук. В. Аристов
президент Ассоциации интеллектуальных игр, академик
Украинской академии оригинальных идей, Европейской
академии естественных наук,
почетный академик Академии
педагогического мастерства
при НАПН Украины, почетный изобретатель Европы,
директор Центра развития
интеллектуальных способно-
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стей, руководитель авторской
школы.
12-летние дети в Школе
Аристова вместе с ее руководителем (в 70 лет) отжимаются
по 100 раз от пола, пишут
стихи, владеют устным счетом (умножают двузначные
дроби на двузначные в уме);
11-летние читают сокоростью больше 1 000 000 знаков
в минуту (минуту читают и
почти час пересказывают
прочитанное); печатают вслепую на уровне I спортивного
разряда; играют в интеллектуальные игры; способны
с одного раза запомнить (и
надолго) 100 слов, число Пи
(100 знаков после запятой)
или 100 деталей; отличают
музыку Вивальди от Грига,
Баха от Дебюси, Шопена от
Моцарта. Владеют виртуальными эталонами измерения,
изобретательским творчеством. Умеют самостоятельно пожарить картофель,
яичницу, сварить пельмени,
приготовить салат, измерить
давление на руке и многое
другое. Одиннадцатилетние
преподаватели Центра разви-
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тия интеллектуальных способностей читают теоретический
курс развития интеллектуальных способностей и проводят практические занятия
для старшеклассников и
студентов.
Лонгитюдный метод подтвердил основной вывод
педагогики сотрудничества
учителя – достигать наивысших результатов в учебе и
гармоничном развитии способностей. Многие ученики
окончили школу с золотыми
и серебряными медалями, а
университеты – с красными
дипломами.
О научной Школе Аристова
опубликовано более 30 статей
в изданиях газет и журналов
национального уровня, показаны документальные
видеоматериалы на нескольких телевизионных телеканалах Украины и России.

Во время Пекинской олимпиады 2008 года украинская
команда по го заняла восьмое место. В августе того же
года руководитель Школы
В. Аристов организовал в
Киевском доме офицеров
чемпионат мира по игре
«Стратегия». где чемпионом мира стала команда
Украины. В 2009 и 2011 гг.
на Всеукраинских конкурсах «Диво-дитина» первое и
второе места заняли ученики
Школы Аристова.
Авторская теория и практика
интенсивного развития интеллектуальных способностей
Школы Аристова (ША) имеет
научное обоснование и широкую известность в педагогической сфере.
Интеллектуальные способности являются неисчерпанным
ресурсом, который динамически повышает интеллект от личностного уровня
к общественному. Умелое

задействование интеллекта
в высокопродуктивную
деятельность можно сравнить с заменой материнской
платы компьютера на более
совершенную. Но это лишь
вершина айсберга развития
интеллектуальных способностей. Самой главной интеллектуальной способностью
является умение учиться,
которую теперь относят к
ключевым компетенциям,
которые необходимы на протяжении всей жизни. Именно
поэтому в научной «Школе
Аристова» – и в прикладной
деятельности ее экспериментальной площадки – «Центра
развития интеллектуальных способностей» главное
внимание уделяется развитию базовых и творческих
способностей, повышению
уровня ключевых компетентностей, учебным игровым
технологиям.
В «Центре развития интеллектуальных способностей»

Чемпионат ВУЗов Киева по устному счету, 2010 г.
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сти и в профессиональной
деятельности?

Клуб «Парус"

слушатели курсов (ученики и
учителя, студенты и преподаватели, специалисты, ученые,
менеджеры и др.) достигают
феноменальных результатов
в развитии интеллектуальных
способностей не в несколько,
а в десятки и сотни раз
больше имеющихся на первом занятии навыков внимания, запоминания, устного
счета, скорочтения и пересказывания, многим другим.
Слушатели курсов, благодаря
авторским экспресс-методикам, учатся быть более
внимательными и наблюдательными, начинают замечать
подробности и мельчайшие
детали, начинают мыслить
критически и креативно, развивают свои эмоциональные и
социальные способности.
Изменение содержания образования как научная проблема
 всегда актуально. За 100
последних лет в Украине проведено 16 реформ образования, но ни одна из них не была
продуктивной. За это время
развития цивилизации человечеством сделано больше, чем
за всю ее предыдущую историю. Статистические данные
свидетельствуют о том, что
каждые четыре года объемы
активно используемой информации в мире удваива.тся. В
ответ на такую потребность,
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возникла острая необходимость научиться оперативно
и качественно обрабатывать
и усваивать информацию.
Темпы развития жизни во
всех сферах деятельности
безумно растут и требуют уже
сегодня от ученика и учителя,
студента и преподавателя,
специалиста и менеджера
поиска дополнительных внутренних интеллектуальных
ресурсов для эффективной
обработки информации.
Ученые утверждают, что
человек использует всего
1–3 % мощности своего
мозга, а 97–99 % так и остаются на протяжении всей
жизни незадействованным
резервом. Почему так? В быту
часто слышим беспомощные
реплики родителей: «Уже и
так не лезет в голову школьнику? Ребенка жаль, потому
что отнимают у него детство,
ведь учится с утра до ночи. Что
будет дальше?». А, следовательно – как увидеть и применять в практической учебной
деятельности имеющиеся
мощные резервы интеллектуальных способностей личности и воспользоваться ими для
высвобождения времени в
детстве, студенческой юно-

Обращает на себя внимание
тот факт, что большинство
детей не любит школу; растет депрессивное состояние
учеников из-за переутомления, отсутствия интереса
и мотивации к учебе. Этот
констатирующий срез
обобщения статистических
показателей подтверждает
сделанный нами вывод о
том, что эволюционный путь
развития образования не
выдерживает темпа роста
знаний и изменений информационной образовательной
среды. В последнее время
такие всеобщие проблемные
явления в общественной
жизни как «глобализация».
«перестройка». «перезагрузка» заострили также
психологические проблемы,
которые стали причиной
новых негативных психофизиологических явлений:
«депрессивное состояние».
«переутомление». «цейтнот».
Ярким противовесом психофизиологическим «сбоям» в
обществе встает рост количества (в процентном соотношении от общего числа детей),
выразительность и яркость
одаренных личностей: детей
школьного возраста, студенческой молодежи, специалистов
в профессиональной среде.
Следовательно, жизнь требует
поиска ускоренных путей
выхода из этой кризисной
психолого-педагогической
ситуации. Поэтому нужен
совершенно иной взгляд на
систему развития человека на
каждом этапе его психологического и профессионального
становления. Необходима
не только психокоррекционная деятельность, но и новая
система обучения для новой
школы, названной в научно-педагогической среде как
моделируемая учеными и
проверяемая практиками-экспериментаторами – система
обучения в Школе Будущего
(см. статьи автора как поста-
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новку научной проблемы).
Этот прогностический научно-поисковый взгляд и был
отправным в создании нами
новой авторской парадигмы
образования и качественно
новой теории и методологии
личностно сориентированного
обучения. Мы убеждены, что
устаревшие стратегии учебно-воспитательного процесса
нельзя модернизировать в
условиях современной глобализации и интеллектуализации общества. Необходима
новая образовательная парадигма и действенные педагогические технологии.
По нашему мнению, развитие
интеллектуальных способностей и ключевых компетентностей важнее овладения и
накопления знаний. Этому в
«Центре развития интеллектуальных способностей» придается приоритетное значение.
После тренинговых занятий
в нашем Центре общеобразовательная школа для ученика
и высшая школа для студента
становятся более привлекательными, а учебные задания
более посильными, благодаря
полученным в Центре навыкам работы с информацией,
приобретенным в процессе
интенсивной учебы ключевым
компетентностям.

фокусы, или находят объяснение в харизме автора, или
просто в подборе одаренных
учеников. Чтобы развеять
эти ложные представления,
автор провел ряд экспериментальных курсов занятий по
развитию интеллектуальных
способностей сначала в обычных школах, затем в школе-интернате, где некоторые
ученики четвертого класса
не умели считать до 10, затем
в Психоневрологической
больнице. И в каждом эксперименте были получены
феноменальные результаты.
Чтобы окончательно разрушить сложившийся стереотип
непонимания, автор обучил
нескольких учеников 5–7
классов авторским методикам
для самостоятельного ведения
ими этого курса. На протяжении пяти лет эти ученики-преподаватели, в возрасте
11–13 лет, обучили несколько
классов и групп старшеклассников и взрослых, и получили
такие же феноменальные
результаты по развитию
интеллектуальных способно-

стей обучаемых слушателей.
Выпускники класса школы,
в котором они преподавали,
получили две золотые медали.
О важности развития интеллектуальных способностей:
1. Способности дороже
знания.
2. Знания устаревают, а способности – нет.
3. Не будет способностей –
не будет знаний.
4. Без способностей не будет
умений и навыков.
5. Базовые способности,
с учетом сензитивного
возраста, должен получить
каждый ученик.
6. Ребенок, имея способности, опережает взрослого,
у которого их нет.
7. К гениальности приводит
развитие способностей, а
не количество знаний.
8. Способности можно и
нужно развивать в любом
возрасте.
9. Каждую следующую
родственную способность
вдвое легче усваивать,
чем первую (например,
при: изучении языков,

Одной из проблем в массовом внедрении авторского
комплексного подхода относительно развития интеллектуальных способностей
является страх непонимания
самой методологии воспитателями, учителями, преподавателями, продуцирующими
старые методики обучения
(рассказал на занятии, прочитай в учебнике, запомни,
перескажи) в получении
статичных «вечных знаний».
базирующихся на постоянно
стареющей информации.
Феноменальные результаты,
полученные за короткий промежуток времени в Центре
развития интеллектуальных
способностей, воспринимаются многими или как
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усвоении компьютерных программ, участии в
интеллектуальных играх и
т. п.).
10. Даже одна развитая способность дает повод человеку для гордости.
11. Не может быть личности
без способностей.
12. Способности формируют
интеллект.
13. Развитие одной способности вдохновляет человека
на развитие другой.
14. Одаренность – это сочетание способностей, высокий уровень их развития.
15. Умение выявлять скрытые
способности – талант.
16. Умение использовать
способности для развития
человечества – мудрость.
17. Наша судьба, судьба
наших родителей и детей
зависит от наших способностей и от умения
распоряжаться этим
приобретением.
Мы создали благоприятные
педагогические условия, учебные ситуации, которые вдохновляют учеников и студентов
на креативное мышление, что
способствует превращению
«рутинной» учебы в интересную исследовательскую
и поисковую учебную деятельность. Отдельные наши
воспитанники, кроме линейных многократных успехов в
учебных упражнениях, приходят самостоятельно к выводу,
что не обязательно нужно
родиться изобретателем – им
может стать каждый человек.

Этому аспекту воспитания
ученика-исследователя в
нашей Школе мы уделяем
много внимания.
У воспитанников Школы
возникает убедительная уверенность, что изобретательскому типу мышления можно
научиться, овладев приемами
и методами решения изобретательских задач. В научных
поисках и разработках ША
начали работу в этом направлении с подготовки учителя,
преподавателя и тренера для
Центра, и только потом продолжили совершенствовать
методики работы с учащимися
и студентами. Педагогический
персонал Центра научился
выполнять учебные задания
приемами и методами решения изобретательских задач.
Важной научной тематикой
и практическим заданием в
исследованиях ША является
решение реабилитационных проблем геронтологии,
которые нуждаются в переосмыслении на современном
уровне развития общества и
образования.
Основываясь на последних
исследованиях в отрасли
нейронаук, американский
геронтолог доктор Джин
Коэн (Gene Cohen), директор Медицинского центра университета имени
Джорджа Вашингтона (США),
утверждает, что мозг пожилого человека намного более
пластичен, чем принято

считать. «Наш мозг не идет
на пенсию по возрасту. На
протяжении жизни он кодирует мысли и воспоминания,
формируя новые нейронные
связи. Кроме того, более интегрированным становится взаимодействие правого и левого
полушарий мозга, что расширяет творческие возможности
человека. Не такой быстрый,
как в молодости, мозг здорового пожилого человека
выигрывает в гибкости.
Возможно, именно поэтому
в зрелом возрасте мы делаем
более точные выводы и принимаем мудрые решения. Мозг
начинает работать в полную
силу в возрасте 60–80 лет.
Как установили американские
ученые пик интеллектуальной
активности человека приходится ориентировочно на
70 лет, когда мозг начинает
работать в полную силу. Со
временем в головном мозге
увеличивается количество
миелина вещества, которое
принуждает сигнал быстрее
проходить между нейронами.
За счет этого общая интеллектуальная сила мозга повышается до 3000%, по сравнению
со средним показателем. А
пик активности производства миелина приходится на
60–80 летний возраст. Если
до 60 лет между двумя полушариями головного мозга существует строго определенное
распределение функций, то
после 60 лет человек может
использовать обе части мозга
одновременно.
Пик когнитивных функций
находится в интервале 60–70
лет. При здоровом образе
жизни интеллектуальная
«мощность» не падает с возрастом, а только возрастает,
достигая пика в 80, а иногда и
в 90 лет. Поэтому в ША начинают обучение ученики с 4 лет
и не существует возрастных
ограничений.
Руководитель исследования,
профессор Мончи Ури из
Монреальского университета
считает, что «мозг пожилого
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человека выбирает менее
всего энергоемкий путь,
сокращая ненужные и оставляя только правильные варианты решения задачи». Вместе
с этим, отражается и жизненный опыт пожилых людей,
полученный на протяжении
всей жизни. Он также считает, что «мозг пожилого человека выбирает менее всего
энергоемкий путь, сокращая
ненужные и оставляя только
правильные варианты решения задачи".

7.

8.

Творческое мышление:
1. Учиться задавать себе как
можно больше вопросов
по теме.
2.

Пытаться соединять
несоединяемое.

3.

Образно представлять
решение задачи.

4.

Мыслить на несколько
ходов вперед, на 16 «этажей» вглубь проблемы и
глубже.

5.

Научиться смотреть на
вещи и явления с разных,
необычных, сторон и
под различными углами
зрения, даже если есть
помехи.

6.

Научиться не смотреть,
а видеть, замечая детали
и мелочи, на которые не
обращают внимания «нормальные люди”.

9.

Научиться не слышать, а
слушать, особенно своих
оппонентов. Нужно стараться понять причину их
несогласия. Ведь большинство недоразумений
и неприятностей возникают из-за недостатка
информации или из-за ее
искажения.
Научиться задавать как
можно больше вопросов
по конкретной проблеме,
даже, если они покажутся кому-то глупыми.
От правильной постановки вопроса часто
зависит судьба изобретения. Грамотно поставленный вопрос – это
более половины успеха.
Изобретатели это знают и
поэтому иногда пытаются
изменить формулировку
технического задания.
Учиться инакомыслию и
самостоятельности.

10. Учиться быть упрямым в
достижении цели.
11. Быть последовательным
и уметь доводить начатое
дело до логического конца.
12. Искать идеальное решение задачи.
13. Интересоваться определениями слов и различием
в толковании понятий,
например, – оптималь-
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ный, рациональный, номинальный, целесообразный,
рентабельный.
14. Уметь формулировать
свои идеи и технические
решения на бумаге.
15. Тихо радоваться, когда
возникает «нерешаемая
задача». Изобретатели в
таких случаях потирают
руки и затаивают дыхание.
16. Не орать «Эврика» в
ванной или в туалете, если
нашли решение проблемы.
Продумайте его до конца
и, все-равно, не орите.
17. Владеть ТРИЗом
(Теорией Решения
Изобретательских Задач).
18. Уметь подать на рассмотрение свое изобретение
другим лицам. Ведь от
неправильной подачи
своих идей, особенно на
ранней стадии, погибло
множество (большинство)
изобретений.
19. Стать изобретателем не
сложнее, чем научиться
играть в шахматы, или на
баяне. Истории известны
изобретатели школьники
и люди без образования.
Образование только увеличивает глубину поиска и
поле решений.
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З ІСТОРІЇ ВИНАХІДНИЦТВА

А.М. Ферчук
ДП Український інститут
інтелектуальної власності

ВАСИЛЬ СИМИРЕНКО: ПІДПРИЄМЕЦЬ,
ВИНАХІДНИК, МЕЦЕНАТ

"Найвидатніший, найщиріший українець з-поміж так званих
буржуїв, який захоплювався українською справою не тільки до
глибини своєї щирої душі, а й до глибини своєї кишені».
Ці слова Є. Чикаленка про видатного українського технолога
та винахідника, підприємця та мецената В. Ф. Симиренка своєрідний епіграф до біографії нашого співвітчизника, якому
7 березня 2015 року виповнилось 180 років з дня народження.

В

асиль Федорович
Симиренко народився 1835
року в с. Млієві Черкаського
повіту Київської губернії
(тепер Черкаської обл.) в
родині Федора Степановича
та Анастасії Михайлівни
(Яхненко) Симиренків. Батьки
мали козацьке коріння, але
були народжені вже у кріпа-
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цтві і тільки викупившись у
поміщика, здобули волю.
Федір Степанович разом з
тестем Михайлом Яхненком та
його синами у першій чверті
ХІХ ст. заснували торгове
підприємство «Брати Яхненко
і Симиренко». яке досить
швидко розвинулось і стало
відомим у всій країні та навіть
за її межами. Торговий дім
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«Брати Яхненко і Симиренко»
мав головну контору в Одесі,
магазини та склади – у
Млієві, Городищі, Миколаєві,
Севастополі. З 1840-х років
підприємці розгорнули справу
цукроваріння. За значний
вклад у розвиток Одеси царським указом від 10.04.1832 р.
власники фірми отримали
статус купців першої гільдії
та звання спадкових почесних громадян міста, протягом
багатьох років обирались
гласними Одеської міської
думи та управи, а також міськими головами. Думаючи про
майбутнє родинної справи,
подружжя Симиреиків
бажали і мали можливість
дати пристойну освіту своїм
нащадкам.
Відомо, що Василь Симиренко
навчався у вищому комерційному пансіоні у Москві,
Петербурзькому технологічному інституті, стажувався
у лабораторії Жана Бусенго
(французського вченого,
засновника агрономічної
хімії), продовжив навчання у
Паризькому політехнічному
інституті. Отримавши 1861
року диплом інженера-технолога з цукроваріння, планував
удосконалювати свою підготовку та готувався поступово долучатись до сімейної
справи. Однак непередбачувані обставини внесли свої
корективи у подальшу долю
молодого інженера.
Окрім економічної кризи
1860-х років, яка принесла
великі збитки багатьом успішним підприємства, невиправної шкоди сімейному бізнесу
Симиренків-Яхненків нанесла
низка смертей керівників та
засновників фірми у продовж
1863–1968 років. Василеві
Федоровичу з 1863 року довелось долучатись до керівництва справами, а з 1868 року
очолити правління Торгового
дому «Брати Яхненко і
Симиренко».
Попри фінансову скруту
підприємства, його продукція

не втрачає якості, засвідченої
Золотою медаллю Лондонської
всесвітньої виставки 1873
року, присудженою журі
виставки експонентам
Яхненкам та Симиренку.
Вивести фірму з фінансової кризи все ж не вдалось.
Ситуацію ускладнювали непорозуміння між спадкоємцями
засновників. Тому 1873 року
В.Ф. Симиренко відмовляється від своєї частини спадку
(1880 р. фірма «Брати Яхненко
і Симиренко» припинила своє
існування, майно розпродали, сплативши до копійки
усі борги) і того ж року купує
занедбану цукроварню у
с. Сидорівка, біля Корсуня на
Черкащині.
Ще в 1840-і роки на
Ташликському паровому
цукрово-рафінадному заводі,
з ініціативи старшого з братів – Платона Федоровича,
наділеного конструкторським
талантом, було налагоджено
удосконалення придбаного
за кордоном устаткування,
що згодом дозволило розпочати випуск апаратів власної
конструкції, не тільки для
потреб власного виробництва,
а й на продаж. За керівництва
сімейною фірмою Василем
Федоровичем новації почали
патентувати. Так 15.12.1873 р.
Торговий дім «Брати Яхненко
та Симиренко» отримав привілей на винахід «Пристрій
для змащування вертикальних
валів».
Щоб підняти сидорівське підприємство, зробити його рентабельним, Василь Федорович
докладає чимало зусиль аби
поставити його на високий
технічний рівень, багато
працює над удосконаленням
старої та розробкою нової
техніки, облаштовує власну
хімічну лабораторію, де розробляє нові методи цукроваріння, створює нові технічні
пристрої.
Переконаний у необхідності
взаємного обміну думками і
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спостереженнями між спеціалістами, для взаємного удосконалення та удосконалення
вітчизняної промисловості,
свої напрацювання висвітлює
у багатьох публікаціях, веде
активну переписку з колегами з Франції та Німеччини,
щиро ділячись власними
досягненнями.
1875 року В.Ф. Симиренко
представляє випарний апарат власної конструкції,
публікуючи опис та креслення винаходу у «Записках
Киевского отделения Русского
технического общества по
свеклосахарной промышленности» та німецькому журналі
«Leitschrift des vereins für die
Rübenzucker – Industrie».
Особливістю апарата була
наявність 4 парових камер,
з яких конденсована вода
відділялась негайно, що й було
визнано важливою перевагою
винаходу. Того ж року винахідник провів випробування
на Ташликському цукровому
заводі. Отримавши позитивні
результати, Василь Федорович
подав клопотання про видачу
привілею на винахід. 1876
року новатор отримав привілей Російської імперії на
заявлений винахід.
Відкритість Василя
Федоровича, його прагнення
ділитись своїми напрацюваннями з колегами, деколи
не зовсім чесно використовувались останніми. З цього
приводу цікаві деякі публікації
у «Записках Киевского отделения Русского технического
общества по свеклосахарной
промышленности».
Наприклад, зауваження
члена КВ ІРТТ, винахідника і
власника технічної контори
у Києві Людвіга Валькова
у статті «Об устройстве
выпарных аппаратов». надрукованій 1883 року. В публікації, даючи схвальну оцінку
апарату Симиренка, автор
зауважив: «это устройство
было исполнено в 1875 г. и
малоизмененное ( ни вкоем
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случае не улучшенное) было
применено г. Елинеком в 1878 г.
без указания на первоначальный источник идеи». При
цьому Л. Вальков зазначив, що
апарат конструкції Єлінека
1878 року з’явився «после
знакомства изобретателя с
русскими сахарными заводами,
такие выпарные аппараты
в Австрии ему редко попадались». Підсумовуючи викладене, Л. Вальков констатував,
що публікувати малюнки
технічних новинок, «вследствии извесной хищнической
и воровской системы некоторых заводов». не варто.
Пізніше, 1893 року, в
«Записках» П. Вишемирський
у повідомленні «Решоферы для
сока» відмітить, що згадуваний Єлінек у журналі «Sucrerie
Indigene dsl» 11.07.1893 р.
розмістив повідомлення про
свій решофер для нагрівання
соку з прикладеним описом
та малюнками. За тодішніми
правилами, ця публікація, як
зазначив П. Вишемирський,
вимагала «признания за ним
исключительного права считаться первым, применившим
такие решоферы в сахарных
заводах в виду того, что 10
лет назад, 1882 г. он уже их
устраивал». А далі автор
доводить, що малюнок, прикладений до повідомлення,
зображає по суті горизонтальний решофер, створений 1875
року на Мліївському механічному заводі, де він (автор) тоді
працював креслярем та робив
креслення за даними і розрахунками В.Ф. Симиренка. Що
перший такий апарат був встановлений на Сидіровському
заводі та запущений у виробництво 1875–1876 роках, а
потім на Мартиновському,
Городище-Пустоварівському,
Салтвонському, Смілянському
та багатьох інших заводах.
Детально описавши горизонтальний решофер конструкції
Симиренка та додавши його
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креслення, автор не без іронії
констатує:
«..горизонтальный решофер
a contre courant г. Симиренко
1875 г. тождественен с
прибором г. Елинека 1893 г.,
разница в том, что последний
не имеет некоторых преимуществ первого и отличается
квадратной формой, вместо
круглой традиционной».
М. Толпигін у доповіді КВ ІРТТ
«Сахарная промышленность
от основания до настоящего
времени» 1894 року, у переліку
видатних винаходів у галузі
цукроваріння визначив привілейований 1876 року випарний апарат В.Ф. Симиренка.
як «устроенный на новых
началах, на основании сделанных им исследований. Эта
система аппаратов послужила
толчком к устройству аппаратов разных видов, преимущественно «перефразированной»
системы В.Ф.Симиренко».
Також доповідач зазначив, що
В.Ф. Симиренко удосконалив
прилад Годека для уловлювання соку та сиропу, розмістивши перед конденсатором
«ловушки». які набагато скоротили втрати цукру.
Ще декілька винаходів
В.Ф. Симиренка.опубліковані у переліку привілеїв
виданих в Російській імперії в різні роки. Так привілей №77 від 9.11.1877 р. на
«Усовершенствование в
устройстве выпарных аппаратов для сахарного производства» був виданий на 10
років потомственому почесному громадянину Василю
Симиренку, який мешкає
у м. Городище Київської
губернії.
23.02.1883 р. Департамент
торгівлі і мануфактур десятирічний привілей на винахід
«Нагрівальний апарат для
рідин або конденсатор для
пару» видав потомственому

почесному громадянину
Василю Симиренку.
1886 року, на основі ст.93
Устава про промисловість Департамент торгівлі
і мануфактур оголосив
про надходження клопотань про видачу привілеїв,
зокрема, 25.06.1886 р. – від
В. Симиренка на 10 років на
«Удосконалений апарат для
уловлювання частинок соку
при дії випарних апаратів».
03.07. 1896 р. Департамент
торгівлі і мануфактур видав В.
Симиренку привілей №26 на
винахід «Способ рациональной
прибавки оттеков во время
варки утфеля».
Велику допомогу у налагодженні і розвитку нового
підприємства надавала
Василю Федоровичу дружина
Софія Іванівна Альбранд
(дочка французьких аристократів, вимушених після
революції емігрували та оселитись у маєтку Самгородок
Черкаського повіту). Софія
Іванівна взяла на себе догляд
за садом у Сидорівці, й згодом
її зусиллями на відновленому
Сидорівському заводі відкрили один з перших в імперії
цехів з виробництва пастили,
яка під назвою «Українська»
навіть експортувалась за межі
країни.
При Сидорівському цукровому заводі, до роботи на
якому було залучено 600
селян, діяли реміснича і
сільськогосподарська школи
(з спортзалом), лікарня,
любительский театр. Театр
діяв під керівництвом
Й. Руденка. До постановок , крім місцевої молоді,
долучались М. Старицький,
М. Заньковецька,
Т. Борисоглібська.
Талановитий організатор і технолог, винахідник
В.Ф. Симиренко проявив себе
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ще й як громадський діяч і
меценат.
Провідний підприємець у
галузі цукроваріння Василь
Федорович став одним з
фундаторів Київського відділення Руського технічного
товариства з цукроваріння,
заснованого у січні 1871 року.
Обраний почесним членом
та членом ради товариства,
брав активну участь у його
діяльності. Він не тільки
часто надсилав свої публікації до друкованого органу
«Записки Киевского отделения Императорского Русского
технического общества по
свеклосахарной промышленности». але й постійно фінансував його випуски.
Ще молодим Василь
Федорович прийняв рішення,
що десятину своїх статків
буде віддавати на розвиток
української культури. Значну
матеріальну підтримку отримувала від В. Ф. Симиренка
Київська Стара громада.
Протягом багатьох років

його коштом видавались
газети «Рада, Громадська
думка». закордонні видання
«Україна Рундшау і Рутеніше
Рев'ю». Фінансова підтримка В.Ф. Симиренка
допомогла зберегти журнал"Киевская старина».
Коштом В.Ф. Симиренка
вийшли з друку підготовлений О.Ф. Кістяківським
кодекс «Права, за якими
судиться малоросійський
народ». (В.Ф. Симиренко:
«видання цього рукопису –
справа вельми корисна для
науки нашого права), Труди
етнографічно-статистичної експедиції в Україні і
Білорусії і Павла Чубинського,
декілька видань «Кобзаря».
Допомагав Симиренко
М. Коцюбинському,
М. Лисенку, Б. Грінченку,
М. Драгоманову. На його
кошти було придбано1912
року будинок для Наукового
Товариства ім. Т. Шевченка у
Львові.
У своєму заповіті Василь
Федорович доручав після

його смерті все нажите майно(загалом вартістю 10 млн
рублів) передати у власність
Товариству допомоги українській літературі, мистецтву та
науки. Важливо відзначити,
що, як правило, фінансову
допомогу меценат здійснював
анонімно.
Василя Федоровича
Симиренка не стало 1 грудня
1915 року, поховали його на
Аскольдовій могилі у Києві.
Тож цього ж року виповнюється ще й 100-річчя з дня
смерті видатного українця.
Завершити розповідь про
талановитого підприємця,
невтомного винахідника і
щедрого мецената хотілось
би словами , висловленими
на адресу Василя Федоровича
ще одним його сучасником,
А. Ніковським: «Це – тип
англійського міністра чи
видатного техніка з Америки,
це виплод європейської чи
якоїсь іншої новітньої, тільки
не нашої, не російської
культури».
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РЕПОРТАЖІ, ВИСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МАЛАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА»

15

июня 2015 года в
Украинской академии наук
(УАН) состоялась ІІ научно-практическая конференция «Малая ветроэнергетика».
посвященная Всемирному
Дню ветра. Конференцию
открыл ученый секретарь
Украинской академии наук,
академик УАН Анатолий
Скопенко.

С приветственным словом
к участникам конференции
обратились:
• Алексей Онипко –
Президент УАН, Лауреат
государственной премии
Украины в отрасли науки и
техники, Заслуженный изобретатель Украины, д.т.н;
• Андрей Конеченков –
председатель правления
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Украинской ветроэнергетической ассоциации;
• Семен Поташник –
Председатель
Общественного совета при
Минэнергоугля Украины,
Герой Украины, руководитель Отделения энергетики
УАН, академик УАН.

~

С докладом «Перспективы
возобновляемой энергетики
в Украине» выступил председатель Правления украинской
ветроэнергетической ассоциации – Андрей Конеченков.
Он кратко изложил тенденции становления и развития рынка возобновляемых
источников энергии (ВИЭ)
на 2014–2019 гг. О динамике увеличения мощностей
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ветроэнергетической отрасли
в Украине за последние 5 лет.
Модели и мощности ветротурбин. Анализ динамики товарооборота ветроэнергетического
сектора в Украине и в мировом масштабе.
Описал положение в солнечной энергетике. На 01.01.15 г.
в Украине действовало 98
солнечных электростанций
общей установленной мощностью 819 МВт, которыми
в 2014 году выработано
485 млн кВт·ч электрической
энергии.
В частности, общая мощность
солнечных установок частных
домостроений, которые работают по «зеленому» тарифу,
на 1 января 2015 года составляют 83,5 кВт. Этими установками в 2014 году выработано
9389 кВт·ч электрической
энергии.
Была сделана оценка общего
объема энергопотребления

и сектора ВИЭ до 2020 г. в
плане энергетической стратегии Украины. И перспективы
развития ветроэнергетики до
2030 г.
Также подчеркнута важность
принятия проекта закона
№ 2010 ». внесении изминений в некоторые Законы
украины по обеспечению конкурентных условий производства электрической энергии
из альтернативных источников энергии введени надбавок
по «зеленому» тарифу.

~

С докладом «Презентация
новых разработок украинских
ученых для малой энергетики»
выступил президент УАН
д.т.н. – Алексей Онипко.
Участникам конференции
предложен эксклюзивный
проект автономного энергообеспечения многоэтажного
дома со специальной формой крыши. В пространстве

вогнутой крыши располагаютя
солнечные панели с ориентацией на солнечный свет и
оборудованные системами
электронного слежения за
солнечнечным излучением для
получения максимального кпд.
С учетом такой поверхности
крыши исключается образование сосулек в холодный
промежуток времени и
атмосферные осадки в виде
дождя и снега используются в
качестве технического водоснабжения для жителей дома.
Специальная форма крыши
также предусматривает
установку ветрогенератора
«Ротор Онипко», который
вращается в горизонтальной плоскости на 360°.
Межколонное пространство,
при помощи которого крыша
крепится к верхней части
здания, образует своеобразный направляющий аппарат,
который усиливает и ускоряет
поток ветра с любой стороны

Президент УАН – Алексей Онипко
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света, подавая его на ротор,
тем самым, генерируя электрическую энергию для нужд
жильцов. Причем генерация
энергии начинается уже при
скорости ветра от 0,5 м/с.
Был показан «Ротор Онипко»,
изготовленный из карбона,
диаметром 128 см и генератор 5 кВт, корпус которого
изготовлен не из аллюминия,
а из искусственного материала – полимерпесок, который в несколько раз дешевле
металла.
Одним из элементов проекта
по автономии энергообеспечения является агрегат по получению чистой питьевой воды
из влаги воздуха. Такие агрегаты производятся во многих
странах мира и пользуются
спросом среди населения.
Алексей Онипко, обратился
к представителю КМДА с
предложением, реализовать
пилотный проект по переоборудованию многоэтажного

дома по ул Владимирской
(г. Киев).

~

С докладом «Современное
состояние мирового рынка и
достижения малой ветроэнергетики» выступил академик
УАН – Низар Аль-Рифаи.
Докладывал про становление мирового рынка ВИЭ.
Проанализирован сегмент
рынка, в котором работают
компании производители
ветроэнергетических агрегатов, в том числе прогнозные
продажи до 2020 г.
Далее полностью озвучена
концепция создания запатентованного ветрогенератора в
Украине «Ротор Онипко».

~

С докладом «Законодательное
обеспечение развития
возобновляемой энергетики в Украине» выступил народный депутат
Украины – М. Мартыненко.

Он отметил позитивную роль
принятия законопроекта
№ 2010 и выразил надежду,
что физические лица, малый
и средний бизнес воспользуются льготами, предусмотренными этим законом, и начнут
практическую реализацию
проектов по использованию
энергии ветра и солнца для
своих нужд. Увеличение
рабочих мест и уплата налогов
будет содействовать становлению экономики государства.

~

С докладом «Ветроэнергетика
и охрана окружающей среды»
выступил Секретарь Совета
по экологической безопасности, Черезвычайный
и полномочный Посол
Украины – В. Цибух.
О важности перехода энергетического сектора на рельсы
производства экологических видов энергии (солнца,
ветра, земли и воды) сегодня
говорят многие. И 11% ВИЭ,
в энергетическом балансе

Алексей Онипко награждает Ивана Микуленко
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Украины до 2020 г. это важная и ответственная задача,
которая напрямую связана
с энергетической независимостью Украины от поставок
импорных энергоносителей и
одновременно с повышением
экологической безобасности
своих граждан, подчеркнул
господин Посол.

~

С докладом «О составляющих возобновляемой
энергетики и их влияние на
развитие Украины» выступил директор Института

энергетики УАН, академик
УАН– Владимир Еговкин.

~

С сообщением о практической реализации технических
решений в области малой
ветроэнергетики выступили
Василий Мамич, замдиректора компании ECOline
ENERGY (сообщение «Новые
решения по разработке магнитных тихоходных генераторов для ветроустановок»)
и Николай Савчук, директор
ООО «Гресса-Групп» (сообщение «Практика разработки
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и реализация проектов малой
ветроэнергетики»).

~

По окончании конференции
была принята резолюция по
важным вопросам и направлениям для рекомендации заинтересованным организациям
и компаниям в сфере малой
ветроэнергетики.
Одним из решений, было
поручено редколлегии журнала «ВІР» организовать конкурс «Малая возобновляемая
энергетика–2015».
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ВЕСЕЛА СТОРІНКА

Е

сть люди, на которых
посмотреть достаточно, чтобы
улыбнуться, а если этот человек начинает говорить смешные вещи, смеешься долго и
от души. После таких положительных эмоций забываешь
обо всех проблемах и радуешься сегодняшнему дню.
К таким людям относится
Юрий Никулин, великий
артист и чрезвычайно остроумный человек. Он очень интересный рассказчик и собеседник. Среди многообразия
жанров в его фольклоре особое место занимают анекдоты.
Он их знал тысячи и старался
подбирать на свой вкус.
Собрание его анекдотов
пользуется особой популярностью, в них каждый может
найти «свой анекдот» и станет
смеяться.
Некоторые, особо понравившиеся нам, публикуем в
журнале.
Читайте, смейтесь и украшайте свою жизнь!

- Вы слышали, завтра обещают
44 градуса в тени?

рассказ. Тема любви, но есть
четыре обязательных условия:

- А кто вас заставляет ходить в
тени?

1. Королева;

xxx

Из Одесского юмора
На рынке.

- Деточка, не фликончик и не
флякончик, а пизурок.

- Но это курица, мадам.

- Сколько стоит эта лошадь?
- Я смотрю на цену.
xxx

Американец угощает Рабиновича черной икрой.

Из иностранного юмора

- Боже мой, как вы от нас отстали! – говорит Рабинович.
- Это мы ели пятьдесят лет
назад!

Перед смертью адвокат Кип
Рой сказал жене:

xxx

3. Чтобы было немного секса;
4. Чтобы присутствовала
тайна.

- Папа, скажи, как правильно
пишется: фликончик или флякончик?

xxx

2. Бог;

- Схорони меня поскромнее,
на памятник не траться.
После похорон на его могилу
вдова положила табличку с
двери его служебного кабинета.
«Адвокат Кип Рой – принимает ежедневно с 10 до 15
часов».

Первую премию получил
студент, который выполнил
все условия, уместил рассказ
в одной фразе: ». боже! – воскликнула королева. – Я беременна, и неизвестно, от кого!
xxx
Господин Хуго встал с кровати, посмотрел через окно на
улицу и сказал жене:
- По всему похоже, что будет
прекрасный день.
- Ну и что из этого? – спросила супруга.
- Ты как-то говорила, что в
один прекрасный день уйдешь
от меня.
xxx

xxx
В одном английском колледже
среди учащихся был объявлен
конкурс на самый короткий
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Парикмахер, дважды порезав
клиента, чтобы как-то смягчить ситуацию, затевает с ним
разговор:
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- Вы у нас раньше бывали?
- Нет. Руку я потерял
на войне …
xxx
Жена ночью видит сон: будто
спит она с любовником, и тут
входит муж.
Она просыпается с криком:
- Прыгай скорее в окно – муж
идет.
Муж вскакивает с кровати и
прыгает в окно.
Летит и думает: » А кто же я?»
xxx
- Что это за очередь? – спрашивает иностранец.

- Можно ли построить коммунизм в Израиле?

- Боюсь, доктор. Что у моего
мужа серьезное психическое
заболевание. Иногда я часами
рассказываю ему что-нибудь,
а затем обнаруживаю, что он
не слышал ни слова.

- Зачем такой маленькой стране такое большое счастье?
xxx

- Это не заболевание, мадам,
- успокоил женщину доктор, это дар божий.

вопросу.
xxx

- Масло дают.
- О! Дают! У нас только продают… А что это за очередь?
- Ботинки выбросили.
- Какие? Вот эти? Да… И у нас
такие выбрасывают.
xxx
Политические анекдоты
Шесть основных противоречий социализма:

xxx
Пациенты и врачи
Приходит мужик в телеателье,
приносит телевизор:

1.

Нет безработных, но никто не работает.

2.

Никто не работает, но
план выполняется.

3.

План выполняется, а в
магазинах ничего нет.

4.

В магазинах ничего нет, а у
всех все есть.

5.

У всех все есть, но все
недовольны.

- На что жалуетесь?

6.

Все недовольны, но
все «за».

- А Вы их мыть пробовали?

xxx

- Вот! Сижу вчера вечером,
смотрю телевизор, в ушах
гвоздиком ковыряюсь, и
вдруг… бац – звук пропал!
xxx
Доктор:
- У меня ноги чернеют.
- А что, помогает?
xxx

Общее собрание колхозников.
На повестке дня два вопроса: первый – ремонт сарая,
второй – построение коммунизма. Председатель колхоза
говорит:
- В связи с тем, что нет досок,
переходим сразу ко второму

- у Вас вши есть?
- Есть.
- А чем Вы их лечите?
- А они у меня не болеют.
xxx
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- Холмс, объясните мне такое
явление: когда я вхожу в
туалет, свет сам зажигается, а
когда выхожу – гаснет.
- Это элементарно, Ватсон. Не
путайте туалет с холодильником.
xxx
Мастер помощнику:
- Пойди окна покрась.
Через некоторое время тот
возвращается и спрашивает:
- А рамы тоже красить?
xxx
Из разговора в поезде:
- Вы знаете, у меня жена –
ангел!
- Счастливец, а моя еще жива.
xxx
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ДО УВАГИ АВТОРІВ !
Вимоги до структури та оформлення статей:
Розташування
структурних елементів
статті:
• прізвище, ім’я, по
батькові автора
(авторів), вчений
ступінь, вчене звання,
посада і місце роботи,
e-mail;
• назва статті та анотація
(900–1000 знаків);
• обов’язковий список
використаних джерел у
кінці статті;
• обсяг статті – до
25000 знаків (як
виняток, не більше
35000 знаків).
Вимоги для
оформлення тексту:
усі поля 20 мм;
шрифт Times New
Roman, кегель 14,
інтервал – 1,5;
абзацний
відступ – 10 мм.

Малюнки повинні бути з
підписами, розміщатися
в тексті і дублюватися
в окремих файлах
графічного формату (jpeg,
tiff і т.п.).
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У тексті необхідно
використовувати лапки
лише такого зразку: «».
тире – це коротке тире:
«–». Не потрібно ставити
зайві пробіли, особливо
перед квадратними чи
круглими дужками, а
також в них.
Посилання на джерела
в тексті подаються
за таким зразком:
[7, с. 123], де 7 – номер
джерела за списком
використаних джерел,
123 – сторінка.
Посилання на декілька
джерел одночасно

подаються таким чином:
[1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с.
48; 11, с. 257].
Стаття подається
мовою оригіналу
(українською, російською)
у електронному варіанті
в вигляді файлу, який
виконаний в текстовому
редакторі MS Word for
Windows, на диску чи
електронною поштою.
Відповідальність за зміст,
точність поданих фактів,
цитат, цифр і прізвищ
несуть автори матеріалів.
Редакція залишає за
собою право на незначне
редагування і скорочення,
а також літературне
виправлення статті (зі
збереженням головних
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переконань авторів.
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