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Вступ. Туристична діяльність, на 
відміну від інших, характеризується 
великою кількістю учасників, значною 
їх географічною роз’єднаністю та 
швидким оновленням інформації. У 
зв’язку з цим якість і безпечність 
турис тичного продукту (послуги) за-
лежить від роботи багатьох операторів 
туристичного ринку. В свою чергу, на 
якість і безпечність туристичних по-
слуг впливає низки чинників (факто-
рів), які потребують постійного спо-
стереження і аналізу. Тому, досліджен-
ня, що пов’язані з вибором і обґрунту-
ванням принципів і підходів оцінки 
якості і безпечності туристичного про-
дукту (послуги) за споживчими влас-
тивостями є актуальними.

Авторами в роботі [1] стверджуєть-
ся, що для туристичної індустрії важ-
ливим практичним питанням є забез-
печення дотримання якості та безпеч-

ності туристичних послуг відповідно 
до вимог міжнародних стандартів ISO 
9001, 9004.2, 9002. Згідно цих стандар-
тів для забезпечення якості туристич-
них послуг визначають вимоги, які 
охоп люють:формування політики у 
сфері якості; організацію роботи з уп-
равління якістю;аналіз керівництвом 
належного функціонування системи 
якості; належну взаємодію зі спожива-
чем послуг; постійний моніторинг 
якості та безпечності туристичних по-
слуг; аналіз відповідності якості по-
слуг вимогам покупців (споживачів); 
здійснення кори гувальних та поперед-
жувальних дій [2, 3, 4].

Слід зазначити, що для туристичних 
підприємств вирішальне значення має 
та обставина, як споживач сприймає 
їхні послуги. Тобто,поняття «якість по-
слуг» включає в себе особистість клієн-
та. Це пов’язано з тим, що оцінюючи 

ПРИНЦИПИ І ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА 
БЕЗПЕЧНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЗА 
СПОЖИВЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Михалко А. О.
Аспірантка Київський національний університет технології та 
дизайну

У статті описані результати проведених досліджень щодо ви-
значення факторів, які впливають на споживчі властивості ту-
ристичного продукту (послуги) і обумовлюють його якість і без-

печність. Запропонована структурно-логічна модель, яка дозволяє в залежності 
від впливаючих факторів формувати швидкоплинні вимоги споживача і прово-
дити постійний їх моніторинг.

Ключові слова: туристичний продукт (послуга), оцінка якості і безпечності, 
структурно-логічна модель, споживчі властивості.
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якість послуг, споживач порівнює її із 
своїми очікуваннями. При цьому, якість 
наданої послуги може по-різному спів-
відноситися з бажаннями й індивіду-
альними очікуваннями потенційного 
туриста, який оперує різними стандар-
тами порівняння – об’єктивними, коли 
порівнює отримуваний продукт із ана-
логічним, отриманим у будь якій іншій 
компанії, чи суб’єктивними, коли ба-
зою порівняння є власні уявлення про 
надану послугу.

Крім того, оцінка послуги спожива-
чем залежить від досвіду спілкування з 
виробниками таких послуг; відомос-
тей, отриманих із реклами, ЗМІ, ката-
логів; особистих бажань; іміджу ту-
ристичного підприємства. Таким 
чином,споживач сприймає якість по-
слуги, як єдність трьох складових: ба-
зової якості, необхідної якості та бажа-
ної якості.

Базова якість являє собою комплекс 
властивостей та параметрів послуг, на-
явність яких споживач вважає 
обов’язковим. Необхідна (очікувана) 
якість – це сукупність технічних і функ-
ціональних характеристик послуги. 
Вона виражається у тому, наскільки по-
слуга відповідає тому, що планувалося 
виробником. Бажана якість надає спо-
живачеві неочікувану цінність запро-
понованої послуги, наявність якої вона 
могла тільки припускати [5]. Кожна з 
цих якостей визначається низкою фак-
торів, які потрібно враховувати при 
створенні туристичного продукту.

Постановка завдання. Метою ро-
боти є вибір та обґрунтування факто-
рів, що впливають на споживчі власти-

вості туристичного продукту (послу-
ги) та обумовлюють їх якість і безпеч-
ність.

Результати та їх обґрунтування. 
Успiх будь-якoї фірми, у тому числі й 
туристичної, нa ринку зaлежить в пер-
шу чергу вiд привaбливoстi прoдукту, 
що виробляється. Тому, чітке уявлення 
про oсoбливoстi сприйняття турис-
тичних пoслуг спoживaчaми дозволяє 
підприємству перебудувати свoю 
рoбoту і запропонувати набір пoслуг, 
які є конкурентоспроможними за по-
казники якості та безпеки.

Проте, оскiльки туристичнi пoслуги 
у мoмент придбaння iснують в уявi 
спoживaчa, дізнатись про якiсть i без-
пеку цих пoслуг він мoже лише шля-
хом оцінювання фaктoрiв (чинників), 
що впливають нa туристичний 
прoдукт.

Як дoвoдить практичний досвід на 
вибiр споживача впливaють як 
зoвнiшнi, тaк i внутрiшнi чинники. До 
внутрішніх відносяться шість фaктoрiв: 
функцioнaльні, чaсoві, грoшoві, 
психoлoгiчні, ситуaцiйні та соціальні 
[6]. Рoзглянемo детaльнiше кожен із 
них.

1) Функцioнaльнi фактори визна-
чають iндивiдуaльнi перекoнaння та 
ставлення споживача дo тих чи iнших 
туристичних прoдуктiв. Вoни ґрунту-
ються на aнaлiзi oтримaних раніше 
знаннях спoживaчa.

2) Чaсoвi фактори мають на меті 
визнaчити, яку кiлькiсть чaсу спoживaч 
хoче i може придiлити туристичнoму 
вiдпoчинку i oтримaнню пoслуг.

3) Грoшoвi фактори зaлежaть вiд 
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фінансового стaну спoживaчa, a тaкoж 
мoжливoї змiни в цiнi нa дaний турис-
тичний прoдукт.

4) Психoлoгiчнi фaктoри врaхoвують 
мoтивaцiю, сприйняття, засвоєння 
iнфoрмaцiї, вирoблення певних 
перекoнaнь та стaвлення до придбaння 
даного туристичного продукту.

5) Ситуaцiйнi фaктoри-збудники 
обумовлені змінами обставин у спо-
живача або обстановки у туристичній 
агенції.

6) Сoцiaльнi зaлежaть від суттєвoгo 
впливу референтних груп, якi 
безпoсередньo aбo опосередковано 
впливaють на поведінку споживача.

Функцioнaльнi, чaсoвi, грoшoвi, 
психoлoгiчнi, ситуaцiйнi та соціальні 
фaктoри не пiдлягaють кoнтрoлю з 
бoку туристичного пiдприємствa.

Дo зовнішніх вiднoсяться сім на-
ступних факторів: сoцiaльнo-куль-
турнi, екoнoмiчнi, нaукoвo-технiчнi, 
мiжнaрoдний дoсвiд, прирoднo-
геoгрa фiчнi, пoлiтичнo-прaвoвi, 
oбслугoвуючi.

1) Сoцiaльнo-культурнi зaлежaть 
вiд культури крaїни, в яку бажає 
пoїхaти спoживaч.

2) Екoнoмiчнi передбачають змiни в 
мaкрoсередoвищi, зoкремa економічна 
ситуaцiя у крaїнi, яку хоче вiдвiдaти 
спoживaч.

3) Нaукoвo-технiчнi визначають рі-
вень нaукoвo-технiчнoгo прoгресу, a 
також оснащення засобами поліпшен-
ня умoв прoживaння, транспортуван-
ня тoщo.

4) Мiжнaрoдний досвід це знання 
туристів про країну, яку вони вже 

вiдвiдувaли, a також отримували певні 
туристичнi пoслуги нa її теритoрiї.

5) Прирoднo-геoрaфiчнi обумовлю-
ють клiмaтичнi чинники, a також гео-
графічне рoзтaшувaння.

6) Пoлiтичнo-прaвoвi обґрунтову-
ють політичну ситуaцiю в крaїнi, яку 
хоче вiдвiдaти спoживaч, a також 
нoрмaтивнo-зaкoнoдaвчу (прaвoву) 
бaзу щoдo регулювання перебування 
туристa.

7) Oбслугoвуючi фaктoри в iндустрiї 
туризму є нaйвaжливiшoю складовою 
частиною кінцевого прoдукту, oднiєю з 
oснoвних кoнкурентних перевaг 
oргaнiзaцiї i зaлежить від мaйстернoстi i 
свiдoмoстi обслуговуючого персoнaлу. 
Тому, для підтримки якoстi обслугову-
вання туристичні підприємства, як 
правило розробляють спеціальні 
стaндaрти – комплекс обов’язкових для 
викoнaння правил обслуговування 
туристiв, якi пoкликaнi гaрaнтувaти 
встановлений рівень якoстi тa безпеки. 
Вирiшaльним резервом поліпшення 
якoстi тa безпеки туристичних пoслуг є 
дoдaткoвi вимoги, якi формують 
пoтреби та oчiкувaння спoживaчiв, що 
змiнюються під дiєю наведених вище 
фaктoрiв і мають хaрaктернi особли-
вості відповідно до кoнтингенту 
спoживaчiв. Врaхoвуючи те, що вимoги 
це динамічна кaтегoрiя, в ході дослі-
джень для їх визначення було запропо-
новано використовувати структурнo-
лoгiчну мoдель, яка враховує всі чинни-
ки, що обумовлюють якість та безпеч-
ність туристичного продукту (послуги) 
і дозволяє визначити методи їх моніто-
рингу на кожному з етапів (рис. 1).
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Застосування даної моделі дозволяє 
встановити етапи формування швид-
коплинних вимог споживача з ураху-
ванням зовнішніх і внутрішніх факто-
рів, а також визначити конкуренто-
спроможність майбутньої туристичної 
послуги.

Висновки. Проведені дослідження 
дозволили виявити фактори (чинни-
ки), які формують споживчі власти-

вості туристичного продукту (послу-
ги) за показниками якості і безпеки та 
розробити структурно-логічну модель, 
яка дозволяє відслідковувати їх зна-
чення на кожному із етапів. Такий під-
хід дозволяє підприємствам туристич-
ного бізнесу миттєво реагувати на 
швидкоплинні вимоги споживача і на-
давати більш якісний і конкуренто-
спроможний туристичний продукт.

Рисунок 1. Структурнo-лoгiчнa мoдель формування вимог споживачів
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Как известно [1], рабочая поверх-
ность футеровки конвертеров в обла-
сти цапф всегда характеризуется по-
вышенным износом в результате от-
сутствия на её поверхности шлакового 
гарнисажа, который в конце каждой 
плавки покрывает рабочую поверх-
ность футеровки «спины» и «живота» 
конвертера при его поворотах  – при 
выпуске стали и сливе шлака из агре-
гата. С целью повышения стойкости 
футеровки цапфенных зон кислород-
ных конвертеров необходимо исполь-

зовать специальные конструкции гар-
нисажных фурм, которые позволяют 
при раздувке жидкого шлака органи-
зовывать направленный вынос потока 
шлаковых капель в области наиболее 
интенсивного износа футеровки кон-
вертера, каковыми являются цапфен-
ные зоны.

С учётом полученных ранее резуль-
татов [2-7] низкотемпературного мо-
делирования процесса нанесения гар-
нисажного покрытия на поверхность 
стен рабочего пространства конверте-

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛЩИНЫ ФУТЕРОВКИ ПРИ 
ОШЛАКОВЫВАНИИ ЕЁ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ОДНОКОНТУРНОЙ ГАРНИСАЖНОЙ ФУРМОЙ СО 
СГРУППИРОВАННЫМИ СОПЛАМИ ЛАВАЛЯ РАЗНОГО 
ДИАМЕТРА В 260-ТОННЫХ КОНВЕРТЕРАХ

Пантейкова Е.С.
магистр металлургии, юристконсульт,  
Территориальный центр социального обслуживания, 
г. Каменское, Украина;

Пантейков С.П.
доцент, канд. техн. наук,  
Днепровский государственный технический университет, 
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Приведены результаты определения фактической толщины 
сформированного гарнисажного слоя в цапфенных зонах на рабо-

чей поверхности футеровки конвертера при использовании верхней однокон-
турной гарнисажной фурмы со сгруппированными соплами Лаваля разного диа-
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ра, в конвертерном цехе ПАО «Дне-
провский металлургический комби-
нат» (ПАО «ДМК») для 260-т конвер-
теров была разработана [8] и в течение 
нескольких лет используется 6-ти со-
пловая гарнисажная фурма с соплами 
Лаваля разного диаметра, сгруппиро-
ванными по три сопла в каждом секто-
ре фурменной головки [9], позволяю-
щая организовать направленный 
брызговынос шлакового расплава на 
цапфенные зоны футеровки агрегата. 
Головки гарнисажной фурмы [9] имеет 

следующие параметры (рис.1): 2  сим-
метрично расположенных в направле-
нии цапф конвертера основных сопла 
Лаваля с критическим (dкр) и выход-
ным (dвых) диаметрами 43 мм и 49 мм 
соответственно; 4  дополнительных 
сопла Лаваля с dкр=37  мм и 
dвых=43  мм; углы накона всех сопел 
Лаваля к вертикальной оси фурмы 
α=17°, углы в плане между осями сопел 
Лаваля каждого сектора (т.е. между со-
плами Лаваля с dкр=37  мм и с 
dкр=43 мм) γ1=50° и между секторами 

 а) б)

1 – патрубок подачи охлаждающей воды; 2 – патрубок подвода азота;
3 – патрубок отвода охлаждающей воды; 4 – верхняя чаша;
5 – нижняя чаша; 6 – вкладыши с соплами Лаваля dкр=43 мм;
7 – вкладыши с соплами Лаваля dкр=37 мм

Рисунок 1 – Конструкция (а) и вид (б) 6-ти сопловой головки гарнисажной
фурмы с соплами Лаваля разного диаметра, сгруппированными
по три сопла в каждом секторе головки

7

6

7
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сопел Лаваля (т.е. между соплами Ла-
валя с dкр=37 мм) γ2=80°.

В соответствии с принятой в цехе 
технологией ошлаковывания футеров-
ки предварительно модифицирован-
ный присадками магнезиальных доба-
вок конечный конвертерный шлак раз-
дувается азотом (с расходом 600-700 м3/
мин) на протяжении 4-8 мин (в зависи-
мости от жидкоподвижности и количе-
ства оставленного шлака) при ступен-
чатом изменении положения наконеч-
ника фурмы (рис. 1) относительно дни-
ща конвертера от 2,5 м до 0,5 м.

На 260-т конвертерах применяется 
однослойная схема кладки, при этом в 
цилиндрической части агрегата огнеу-
поры укладывали в один окат толщи-
ной 800 мм, в верхней конической ча-
сти – 650 мм. Применяемые для кладки 
футеровки огнеупорные изделия име-
ли следующий состав:

– в зоне металла (нижней сфериче-
ской части) использовали изделия с 
содержанием MgO ≥ 71,0% и C > 
13,0%;

– в загрузочной и сливной зонах 
(ванна и свод) – с содержанием MgO ≥ 
68% и C ≥ 15,0%;

– в цапфенной зоне футеровка ра-
бочего слоя была усилена за счёт ис-
пользования изделий с повышенным 
содержанием C ≥ 14,0% при содержа-
нии MgO ≥ 71,0%;

– в верхней конической части ис-
пользовали огнеупоры с содержанием 
MgO ≥ 61,0% и C ≥ 14,0%.

С целью определения фактической 
толщины сформированного гарнисаж-
ного слоя провели сканирование про-

филя с использованием интерфероме-
тра (лазерного сканера) LaCam-M007 
(фирмы Ferrotron Technologies GmbH, 
Германия) в первый период кампании 
260-т конвертера по футеровке 
(501 плавка – вариант I) и на заверша-
ющем этапе кампании (4131  плавка  – 
вариант II). С целью фиксации скани-
рованием исходного профиля рабоче-
го пространства конвертера перед 
проведением плавок № 500  и № 4130 
(по футеровке) раздувку шлаковой 
ванны на футеровку не осуществляли. 
После выпуска стали и раздувки в те-
чение 5  мин конечного шлака, содер-
жащего, %: 45,3/49,1 СаО; 18,7/21,1 SiO2; 
6,9/7,3 MgO; 10,5/15,8 FeO, с начальной 
массой шлаковой ванны 18,9/20,1  т 
(для I/II-го вариантов соответствен-
но), осуществляли повторное сканиро-
вание рабочего пространства.

В целом, лазерная система измере-
ния предназначена для топографиро-
вания поверхности футеровки конвер-
тера с точностью измерения её толщи-
ны ±5 мм. Остаточная толщина футе-
ровки определяется сравнением 
предыдущих и текущих результатов 
замеров внутреннего пространства 
агрегата. Результаты измерения ото-
бражаются на экране монитора и со-
храняются в базе данных для опера-
тивного и последующего детального 
анализа. Длительность одного скани-
рования футеровки конвертера со-
ставляет 20-25  мин. Лазерное измере-
ние основано на определении времени 
распространения единичного светово-
го импульса. При этом, светодиод на 
базе полупроводникового лазера гене-
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 а)

б)

Рисунок 2 – Профиль рабочего пространства и распределение толщины 
гарнисажного слоя по высоте агрегата (в мм) в первый период кампании (а) 
и перед остановкой (б) конвертера на перефутеровку
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рирует излучение с очень малой дли-
ной волны, а оптический импульс от-
ражается от поверхности объекта из-
мерения и попадает в светоприемник. 
По ходу сканирования одновременно 
происходит сканирование поверхно-
сти футеровки и автопозиционирова-
ние системы, основанное на определе-
нии базисных точек, установленных 
около агрегата.

Полная информация о состоянии 
футеровки конвертера получается по-
сле проведения ряда замеров и обра-
ботки полученных данных:

– развертка конвертера (определе-
ние зон, подлежащих неотложному ре-
монту);

– вертикальные разрезы в области 
цапф (приводной и неприводной);

– вертикальные разрезы в плоско-
сти свод-ванна;

– горизонтальные сечения и днище 
конвертера.

Данные обработки результатов ска-
нирования геометрии рабочего про-
странства конвертера в первый (а) и 
завершающий (б) периоды кампании 
представлены на рис.2.

Расчётная толщина гарнисажного 
слоя в соответствующих секторах фу-
теровки в зависимости от продолжи-
тельности раздувки шлаковой ванны и 
положения фурмы над днищем пред-
ставлена на рис.3.

На рис.4 показаны зоны преимуще-
ственного износа футеровки 260-т 
конвертера при использовании одно-
контурной гарнисажной фурмы со 
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Рисунок 3 – Зависимость толщины гарнисажного слоя в соответствующем 
секторе футеровки от продолжительности раздувки шлаковой ванны и Нф 
(для сопел Лаваля dкр = 43 мм (–––) и 37 мм (- – -));
(вертикальными линиями отмечены рабочие высоты Нф фурмы для раздувки 
шлака [9] в условиях конвертерного цеха ПАО «ДМК») 
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 б)
Рисунок 4 – Зоны преимущественного износа футеровки 260-т конвертера при 
использовании одноконтурной гарнисажной фурмы 

 а)
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б)
Рисунок 5 – Топограмма стен (а) и днища (б) 260-т конвертера  
на 783 плавке (вертикальный разрез в плоскости цапфенных зон) 

а)
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сгруппированными соплами Лаваля 
различного диаметра [9].

При этом, наблюдается неравно-
мерность износа футеровки конверте-
ра в ходе конвертерной плавки  – на 
рисунке 5  показана неравномерность 
износа футеровки стен (рис.5, а) и дни-
ща (рис.5, б) конвертера, которая фик-
сировалась в районе цапфенных зон 
интерферометром соответственно 
сбоку и сверху уже на 783 плавке.

Установлено, что работа конверте-
ров с применением технологии ошла-
ковывания их футеровки одноконтур-
ной гарнисажной фурмой со сгруппи-
рованными соплами Лаваля разного 
диаметра (рис.1) привела к аварийно-
му уменьшению толщины рабочего 
слоя футеровки в цапфенных зонах на 
плавке 2382, что свидетельствует о не-
достаточной эффективности работы 
одноконтурной конструкции гарни-
сажной фурмы и требует её модерни-
зации с целью осуществления более 
эффективного формирования гарни-
сажного слоя шлака на футеровке в 
области цапфенных зон, предохраняю-
щего огнеупоры данных зон футеров-
ки от их значительного износа.
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Електропровідні полімери  – 
органічні полімери, які проводять 
електричний струм. Такі полімери 
можуть мати як напівпровідні, так і 
провідні властивості. Найбільшою 
перевагою електропровідних полімерів 
є їх технологічність. Вони можуть 
поєднувати механічні властивості 
полімерних матеріалів (гнучкість, 
міцність, еластичність і т.д.) з високою 
електропровідністю. Їх властивості 
можуть бути чітко відрегульованими 
за допомогою спеціальних методів 
органічного синтезу [1]. Прикладом 
електропровідного полімеру може 
буди полімер з провідним наповнюва-
чем, зображений на рис. 1.

Електропровідні полімери швидко 
набувають популярності через те, що 
вони добре підлягають обробці, їх 
електричні та фізичні властивості мо-
жуть бути заздалегідь визначені при 
синтезі, а вартість їх виготовлення є 
порівняно невисокою. Крім того, на-
бувають розвитку наноструктуровані 

форми електропровідних полімерів з 
великою питомою площею і кращою 
дисперсністю, які дають нові ідеї в роз-
витку промисловості. Такі матеріали є 
перспективними в органічних світло-
діодах, виконавчих приладах, біосен-
сорах, гнучких прозорих дисплеях, су-
перконденсаторах, електромагнітних 
екранах.

Завдяки розвитку нанотехнологій, 
засобів відображення інформації, пе-
ретворювачів енергії нового типу [2-3], 
а також зменшення витрат матеріалів, 
значно зріс інтерес до електропровід-
них полімерів. Для покращення меха-
нічних властивостей використовують 
композити електропровідних поліме-
рів з матеріалами що мають високу 
пластичність (поліакрили, полікарбо-
нати, полівінілхлориди і т.д.). Завдяки 
таким композитам для забезпечення 
електропровідності потрібна значно 
менша концентрація електропровідно-
го компонента у порівнянні з такими 
наповнювачами як сажа, металічні по-

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ У 
ПРОМИСЛОВОСТІ
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рошки ті їх оксиди. Досить інновацій-
ним є створення електропровідних по-
лімерних композитів на основі епок-
сидних смол, то му що вони можуть 
бути використані як клеєві композиції 
[4]. Особливо широкої уваги зазнали 
полімерні композити на основі спря-
жених поліаміноаренів, тому що вони 
здатні змінювати свої спектральні ха-
рактеристики під дією електричного 
поля чи температури.

Електропровідні полімери є новим 
поколінням матеріалів, з властивостя-
ми провідників або напівпровідників. 
Пріоритетними областями застосуван-
ня таких електропровідних сумішей 
чи композитів є антистатичні матеріа-
ли [5, 6]. Багато матеріалів з застосу-
ванням політіофену та поліаніліну ви-
користовуються у виробництві екранів 
вже сьогодні [7]. Також перспектив-
ною є можливість застосування елек-

тропровідних полімерів в військових 
цілях, таких як антирадарний захист, 
що може здійснюватися завдяки їхній 
здатності до поглинання електромаг-
нітного поля [8]. Даний тип матеріалу 
може набути широкого поширення в 
електронній, радіотехнічній, електро-
технічній та інших галузях виробни-
цтва.
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Рисунок 1 – Електропровідний полімер
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Перевезення вибухонебезпечних 
речовин потребує обережності, дотри-
мання усіх норм та правил безпеки, 
оскільки вони здатні в надзвичайних 
умовах легко займатись чи провокува-
ти вибухи різної потужності.

Основними чинниками, що можуть 
призвести до займання чи вибуху є: 
зміна температурного режиму, контакт 
з вологою, киснем чи іншим компо-
нентом, при взаємодії з яким речовина 
може займатись або вибухати. Щоб за-
побігти цьому виготовляють упаковку 
відносно технологічних правил пере-
везення тої чи іншої речовини.

На сьогоднішній час досить пер-

спективним є використання інтелекту-
ального полімерного матеріалу в упа-
ковці для вибухонебезпечних речовин. 
Існує велика кількість різноманітних 
полімерів, що дає змогу підібрати необ-
хідний матеріал, який буде інертним до 
певних вибухонебезпечних речовин.

Також досить перспективним є ви-
користання полімерного композиту на 
основі спряжених поліаміноренів в 
упаковці для вибухонебезпечних речо-
вин. Головною властивістю є те, що 
вони здатні змінювати свій колір та 
спектральні характеристики під дією 
температури [2], що можна застосову-
вати для визначення зміни темпера-
турного режиму речовини, а також для 
контролю цілісності упаковки, оскіль-
ки при її порушенні температура та-
кож буде змінюватись.

На рис. 1 зображена схема контро-
лю зміни температурного режиму ре-
човини, що знаходиться в упаковці, 
вона складається з речовини 1, корпу-
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Рисунок 1 – Схема контролю зміни 
температурного режиму
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су упаковки 2, спектрофотометра 3, 
бездротового передавача 4 та прийма-
ча 5, комп’ютера для аналізу даних 6.

Бездротова передача даних може 
здійснюватися за допомогою техноло-
гії Wi-Fi, що дає змогу встановлювати 
зв’язок у межах 100 метрів. Це дає змо-
гу дистанційно контролювати темпе-
ратурні режими декількох упаковок в 
режимі реального часу.

Застосування полімерного компо-
зиту на основі спряжених поліаміно-
ренів в упаковці для вибухонебезпеч-
них речовин дає можливість контро-

лювати зміни температурного режиму 
при транспортуванні і зберіганні. Та-
кий контроль дозволяє вчасно реагу-
вати на порушення норм зберігання 
вибухонебезпечної речовини, що зна-
чно підвищує рівень безпеки.
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На сьогоднішній день одним з най-
більш перспективних напрямків науки 
є нанотехнологія. Багатообіцяючим 
напрямком якої є розробка принципів 
одержання полімерних нанокомпози-
тів. Їх створення базується на дослі-
дженні фізико-хімічних процесів фор-
мування матеріалів, а також удоскона-
лення їх структури яке забезпечує різ-
номанітність властивостей. В роботах 
[1-2] представлено ефективне вико-
ристання, в якості модифікаторів по-
лімерної матриці, з’єднань різної хі-
мічної природи, що мають нанометро-
ві розміри.

Вуглецеві матеріали завдяки своєму 
унікальному поєднанню хімічних, 
фізико-механічних, електричних, те-
плових та магнітних властивостей за-
знали широкого розповсюдження в 
металургії, хімічному машинобудуван-
ні, авіаційній техніці, атомній енерге-
тиці і т.д..

Донедавна було відомо, що вуглець 
створює три основні модифікації: гра-
фіт, алмаз і карбін. Відкриття нових 
форм вуглецю типу фулленерів, нано-
трубок і наночастинок, дало змогу по 
новому подивитись на хімію вуглецю. 
Вуглецеві наноструктури володіють 
високою міцністю, тепло- та електро-
провідністю, низьким коефіцієнтом 
термічного розширення, що робить їх 
перспективними наповнювачами для 
композитів з полімеру.

Найрозповсюдженішим наповню-
вачем є вуглецеві нанотрубки, які яв-
ляють собою порожнисті трубки, які 
складаються з згорнутих шарів вугле-
цю. Вуглецеві нанотрубки (рис. 1) є 
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Рисунок 1 – Модель вуглецевої 
нанотрубки
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ідеальним армуючим матеріалом для 
полімеру.

Для отримання повністю органічних 
композитів напівспряжені органічні 
полімери змішуються з вуглецевими 
нанотрубками. При збільшені 
концентрації нанотрубок провідність 
отриманих композитів збільшується 
на 10  порядків, що свідчить про їх 
перполяційну поведінку [3]. У роботі 
[4] вказано що при додаванні 1% на-
нотрубки по масі до полістиролу, мо-
дуль пружності та межа текучості ма-
теріалу підвищується на 36-42% та 25% 
відповідно.

Вуглецеві нанотрубки в полімерних 
матрицях впливають на електропро-
відність, в’язкість при зсуві та інші 
властивості, а також дають змогу отри-

мувати матеріали з високими експлуа-
таційними якостями та механічними 
властивостями.
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Вступ. У тих країнах, які не 
зобов’язані дотримуватись вимог ні-
мецького Закону “Про чистоту пива”, 
у пиво все частіше додають арома-
тичні прянощі, щоб отримати нові 
смаки і аромати, які б задовольнили 
споживачів, особливо коли пиво го-
тується на міні-пивоварнях. Для та-
кого роду інновацій існує майже не-
скінченна кількість варіантів завдяки 
різноманітності пряно-ароматичної 
сировини [2]. Додавання пряностей 
справляє позитивний ефект на орга-
нізм людини завдяки наявності у їх-
ньому складі певних біологічно ак-
тивних речовин [1, 5].

Бад’ян можна віднести до однієї з 
таких добавок, це популярна в багатьох 
країнах пряність. Плоди рослини  – у 
вигляді зірочок, які складаються із зро-
щених або окремих плодоносиків, усе-
редині яких міститься насіння коричне-
вого кольору різних відтінків. Смак  – 
солодкувато-пекучий, пряний [7].

Матеріали і методи дослідження. 
Матеріалами для дослідження були: 
бад’ян, його водно-спиртовий настій 
різної концентрації, молоде пиво (піс-
ля головного бродіння), готове пиво.

Для досліджень брали молоде пиво 
з міні-пивоварні, яке було отримане із 
100 % ячмінного солоду з концентраці-
єю початкового сусла 10,5 %мас. і охме-
лене гірким хмелем.

Плоди бад’яну попередньо подріб-
нювали для збільшення площі контак-
ту. Його водно-спиртові настої готува-
ли при гідромодулі пряність-розчин 
як 1:9, при концентрації водно-
спиртових настоїв 45, 50 і 55 % об. На-
стої бад’яну різної концентрації дода-
вали у молоде пиво у кількості 1,0; 1,5; 
2,0; 2,5; 3,0; 3,5  см3 (або 0,5; 0,75; 1,0; 
1,25; 1,5; 1,75 % до 200  см3  молодого 
пива відповідно). Зразок такого пива 
доброджували 7  діб при температурі 
6 ºС, наступні 7 діб – при температурі 
2 ºС.
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Визначення смаку, аромату, прозо-
рості проводилось органолептичним 
методом [8], фізико-хімічні показники 
визначались на приладі PBA-B поко-
ління M [4].

Для побудови графіків, визначення 
рівняння регресії (для встановлення 
залежності між кількістю настою, міц-
ністю водно-спиртового розчину та 
вмістом спирту) використали 
математико-статистичні методи дослі-
джень та програму STATISTICA 6.1 Ru, 
яка призначена для аналізу даних, ві-
зуалізації, прогнозування та інших 
статистичних аналізів [6].

Результати дослідження та їх обго-
ворення. У плодах бад’яну виявлено по-
лісахариди, смоли, ефірну олію (5-10 %), 
таніни, терпени, вітаміни, мікро- і макрое-
лементи та інші біологічно активні речо-
вини. До складу ефірної олії входять фе-
ноли  – анетол і сафрол, терпени, жирні 
олії, фарнезол, α -терпінеол, β-феландрен 
і етиловий ефір гідрохінону.

Основною сполукою, що зумовлює 
аромат бад’яну, є анетол (на цю речови-
ну припадає близько 85-90 %) кількість 
якого в шкаралупі досягає 5 %, в насінні – 2 
%, а в плодах, подрібнених цілком, – близь-
ко 3 %. Другий важливий компонент 
ефірної олії цієї прянощі – сафлор, за-
вдяки якому бад’ян за ароматом від-
різняється від анісу і ширше застосо-
вується.

Бад’ян рекомендується використо-
вувати як загальнозміцнюючий засіб, 
що підвищує стійкість до стресів, ін-
фекцій. Він поліпшує дію нервової, ен-
докринної та імунної систем, має про-
тизапальну дію. Але зловживання ним 
може спричинити сильне збудження 
нервової системи [3, 7].

Зразки пива готували згідно табл. 1.
Аромат бад’яну відчувався у всіх 

зразках пива. Найбільш гармонійний 
приємний аромат спостерігався у зраз-
ках 9-10, куди задавалось 2,0-2,5 см3 50 
%-ого водно-спиртового розчину.

Таблиця 1 
Кількість настою в зразках в залежності від концентрації водно-спиртової рідини
Зразок Міцність 

водно-
спиртового 
розчину, % 
об.*

Кількість 
настою, 
см3

Зразок Міцність 
водно-
спиртового 
розчину, % 
об*

Кількість 
настою, 
см3

Контроль - - 10 50 2,5
1 45 1,0 11 3,0
2 1,5 12 3,5
3 2,0 13 55 1,0
4 2,5 14 1,5
5 3,0 15 2,0
6 3,5 16 2,5
7 50 1,0 17 3,0
8 1,5 18 3,5
9 2,0

* – міцність розчину, яким екстрагували пряність
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Рисунок 1 – Вплив настоїв бад’яну на рН готового пива

Рисунок 2 – Вплив настоїв бад’яну на дійсний екстракт готового пива
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Відчувалась приємна хмелева гірко-
та у зразках № 1-15, а в №16-18 – вона 
була різкою, за рахунок внесення під-
вищеної кількості 55 %-ого водно-
спиртового розчину бад’яну (від 2,5до 
3,5 см3).

В зразках № 1-5 не відчувався смак 
бад’яну, в № 6-15 – присутній його піс-
лясмак, в № 16-18  – різкий післясмак. 
Перше смакове враження ніяк не вка-
зувало на присутність пряно арома-
тичної сировини – бад’яну.

Зміна органолептичних показників 
зразків пива, порівняно з контроль-
ним, пояснюється присутністю у пев-

них співвідношеннях речовин бад’яну 
внаслідок проведення екстрагування 
водно-спиртовими розчинами різної 
міцності. Визначення, які саме речови-
ни і у якій кількості перейшли у настої, 
не проводилось.

Згідно отриманих даних, при визна-
ченні фізико-хімічних показників, було 
побудовано графіки впливу водно-
спиртових настоїв бад’яну різної кон-
центрації на зміну показників пива: 
точки – дослідні дані, лінії – поліномі-
альна підгонка точок (рис. 1, 2, 3).

При внесенні водно-спиртового на-
стою міцністю 45 % об. і кількістю 

Таблиця 2 
Рівні варіювання факторів
Фактор 0-рівень Верхній рівень

«+»
Нижній рівень
«-»

Кількість настою, см3 2,25 3,5 1,0
Міцність водно-спиртового 
розчину, %об.

50 55 45

Рисунок 3 – Вплив настоїв бад’яну на вміст спирту готового пива
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3,5  см3  буде досягнуто найнижчого 
значення рН (4,87) для даної міцності 
настою; 50 % об. і 3,5  см3  – найнижче 
значення рН дорівнюватиме 4,84;  55 % 
об. і 2,5-3,0 см3 – 4,86; pH контролю – 
4,92. pH знижується завдяки 
з б і л ь ш е н н ю  к і л ь к о с т і 
проекстрагованих кислих сполук.

Найбільше значення дійсного 
екстракту при міцності настою 45 % 
об. становило 4,2 % мас. при його 
кількості 2,0-2,5  см3, 50 % об.  – 4,1 % 
мас. при кількості 2,5-3,5  см3, 55 % 
об.  – 4,15 % мас. при кількості 2,5-
3,5  см3, а в контролі дійсний екстракт 
становив 4,05 % мас.

Вміст спирту при додаванні настоїв 
у кількості 3,5 см3 у всіх випадках був 
найбільшим і становив: при міцності 

настою 45 % об. – 4,5 % об.; 50 і  55 % 
об. – 4,7 % об.; в контролі – 4,15 % об. 
Підвищення вмісту спирту поясню-
ється внесенням у пиво спирту із 
водно-спиртових настоїв бад’яну.

Співставивши органолептичні та 
фізико-хімічні показники отриманих 
зразків пива встановили, що найкра-
щим є настій міцністю 50 % об. дода-
ний у пиво в кількості 2,5  см3 (1,25 % 
до молодого пива).

На основі отриманих експеримен-
тальних даних було побудовано ма-
трицю матрицю двохфакторного екс-
перименту (табл. 2).

З метою знаходження вмісту спир-
ту був спланований і реалізований 
план експерименту типу 32  для отри-
мання рівняння регресії другого по-

Рисунок 4 – Поверхня відгуку вмісту спирту у готовому пиві та міцності водно-
спиртового розчину і кількості настою бад’яну
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рядку, де Спирт, % об. – вміст спирту у 
готовому пиві, % об; N – кількість на-
стою бад’яну, см3; V – міцність водно-
спиртового розчину, % об. (рис. 4).

Таким чином було встановлено за-
лежність вмісту спирту у готовому 
пиві, % об., від кількості настою бад’яну 
в межах зміни від 0,5 до 1,75 % до мо-
лодого пива, від міцності водно-
спиртового розчину, який використо-
вували для приготування настою 
бад’яну, від 45 до 55 % об.

Висновки. 1. Було розглянуто хіміч-
ний склад бад’яну, застосовано сучасні 
методи і програми обробки даних для 
візуалізації результатів дослідження.

2. Встановлено, що екстрагування 
бад’яну найкраще проводити 50 %-им 
водно-спиртовим розчином з наступ-
ним його додаванням до молодого 
пива у кількості 1,25 %.

3. На основі отриманих експеримен-
тальних встановлена залежність вміст 
спирту готового пива від міцності і кіль-
кості водно-спиртового настою бад’яну.
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Постановка задачі: Ринок алкоголь-
них напоїв характеризується досить 
жорсткою конкуренцією, наявністю ве-
ликої кількості товарів – замінників, 
тому важливо , щоб товар був макси-
мально якісним. Будь – яке підприєм-
ство, що прагне бути попереду своїх 
конкурентів, повинно постійно дбати 
про відмінну і незмінну якість свого 
товару, урізноманітнення продукції.

Коньяк – міцний алкогольний на-
пій (40-57‰), зі специфічним смаком і 
букетом, вироблений з витриманого 
не менше 3 років спирту, отриманого 

шляхом перегонки натуральних вино-
градних вин, у дубових бочках або в 
емальованих резервуарах, із зануре-
ною в нього дубовою кліпкою. Уперше 
почали робити у Франції в місті Ко-
ньяк (департамент Шаранта), звідси і 
його назва «коньяк». Офіційно коньяк 
– це зареєстрована торговельна марка 
напоїв, виготовлених тільки в одно-
йменній провінції у Франції, а всі інші 
міцні напої на основі винного спирту 
називаються бренді. В Україні назва 
«коньяк» тимчасово збережена для 
міцних алкогольних напоїв з винного 
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спирту, що випускаються для внутріш-
нього ринку.

Асортиментна політика – одне з най-
головніших напрямків діяльності мар-
кетингу кожного виробника. Особливо 
цей напрям набуває особливої значу-
щості в нинішніх умовах ринкової еко-
номіки, коли до товару із боку спожива-
ча пред’являються підвищені вимоги 
по якості і асортименту, і від ефектив-
ності роботи з товаром залежать всі 
економічні показники організації. 

Як свідчить світовий досвід, лідер-
ство в конкурентній боротьбі отримує 
той, хто найбільш компетентний в 
асортиментній політиці, володіє мето-
дами її реалізації 

Саме тому набуває актуальності тех-
нологія виробництва власних коньяч-
них спиртів з покращеними ароматич-
ними та смаковими показниками, при 
цьому знизивши ціну на коньяк.

Мета дослідження: Характеристика 
та аналіз технологічного процесу ви-
робництва коньяку та метод його по-
кращення.

Основні матеріали дослідження: 
Технологія коньячного виробництва 
за остані декілька віків значно удоско-
налилась, але основа залишилась не-
змінною. З відбірних сортів білого ви-
нограду (Совіньон, Шардоне, Аліготе), 
зібраного в жовтні автоматичним спо-
собом вичавлюється сік спеціальними 
пресами.

Бродіння соку відбувається протя-
гом 3-4 тижнів після збору винограду. 
В результаті чого отримують сухе мо-
лоде вино блан-де-блан (Blanc de 
Blanc).

Після цього відбувається найважли-
віший етап коньячного виробництва – 
перша перегонка. Вона відбувається в 
наступному після збору винограду році, 
але обов’язково до 31 березня. Як пер-
ша так і друга перегонка відбувається в 
спеціальному прегонному апараті, що 
зветься «шарантський» перегонний 
куб. Традиційно він виготовляється з 
міді, так як цей метал стійкий до впли-
ву винних кислот. Так перегонка 10 л 
вина дає 1 л коньячного спирту, він є 
досить мутним. Початковий та кінце-
вий дистилят у виробництві не вико-
ристовують так як він має небажанні 
ароматичні речовини.

Друга перегонка потребує особли-
вих навиків та майстерності. Зветься 
вона «bonne chaaffe», що означає гар-
ний нагрів. Протягом 12 годин повіль-
но та обережно знов перегоняють 
спирт-сирець. Так як і при первій пе-
регонці початкову і кінцеву фракції 
зливають. І лише залишок з вмістом 
спирту 69-72 градуси буде витримува-
тися в діжках.

Наступний важливий етап вироб-
ництва – це витримка коньяку. Коньяк 
витримують в 350-літрових діжках від 
3 до 25 років.

 Сировина з якої вироблені діжки 
дуже важливий адже саме з них в 
спирт переходять компоненти, що 
формують смак та аромат напою. Ви-
робляються вони з дуба що росте в лі-
сах Лімузена та Тронсе. Діжки виго-
товляються без жодного цвяха. І чим 
старіша діжка тим вона цінніша. 

Термін зберігання залежить від де-
кількох чинників і може досягати ста 
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років. При зберіганні напій випарову-
ється зі швидкістю 2-4 %/рік, та втра-
чає міцність до 40 градусів.

На українському ринкові коньяків 
досить велика конкуренція з боку ім-
портованої продукції, що призводить 
до занепаду вітчизняної  коньячної 
промисловості. Щоб товар був конку-
рентоспроможним потрібні нові, ефек-
тивні технології, що дозволять зроби-
ти продукт якісним, а виробничий 
процес гнучким, динамічним і висо-
котехнологічним.

На даному етапі постає питання 
якості та швидкості виробництва ко-
ньяку, так як він дуже залежить від 
урожаю винограду та діжі в якій він 
витримувався. Це має великий вплив 
на ринок та галузь взагалі, так як не 
кожен виробник обирає якісні діжі, 
щоб здешевити свій продукт. Такі дії 
знижують хімічний склад та органо-
лептичні показники коньяку.

З огляду вищенаведеного пропону-
ється встановити електромагніт на ета-
пі перегонки, а саме в резервуар для 
збору готової фракції. Коньячний спирт 
буде піддаватися дії електромагнітного 
поля в діапазоні 12-23 Гц протягом 20-
60 хв. При цьому зберегти всю подаль-
шу технології виробництва.

Перевагами даного способу є по-
кращення органолептичних показни-
ків коньячних спиртів та коньяку за 
рахунок балансу високомолекулярних 
та ароматичних речовин. Особливістю 
електромагнітних полів є їх вибірко-
вість вони діють лише на низькомоле-
кулярні компоненти, в тому числі аро-
матичні, а з високомолекулярних речо-
вин  що змінюються представлені фе-
нольними речовинами.

Всі заявлені результати були визна-
чені експериментально. Використову-
вався коньячний спирт 3-літньох ви-
тримки, виготовлений за традиційною 

Таблиця 1.1  
«Результати експериментальних досліджень»
Зразки Показники хімічного складу, мг/дм3 Оцінка, 

бал
Лігнін, 
г/дм3

Ацеталь-
дегід

Ефіри Ацеталь Оцтова 
кислота

Фенольні 
речовини

1 114,6 249,4 38,3 115 216 8,5 4,8
2 111,1 258,1 44,0 110 241 8,5 4,4
3 104,3 262,4 45,4 106 210 8,6 4,4
4 104,4 262,0 44,0 105 205 8,4 4,2
5 104,0 274,0 45,8 105 204 8,5 4,4
6 104,0 274,0 45,8 105 206 8,6 4,2
7 106,4 274,4 45,4 102 204 8,4 4,2
8 118,0 244,6 38,3 119 210 8,3 5,2
Прототип 138,0 231,0 35,2 198,6 398 8,2 7,9
Вихідний 
(3 роки)

121,4 219,5 28,3 136,4 244 8,0 5,6

5 років 
витримки

122,6 302,2 48,0 125,1 288 8,5 5,9
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технологією, міцність 64,6%, масова 
концентрація (мг/дм3): метанолу – 340; 
ацетальдегіда – 121,4; сума складних 
ефірів – 219,5; ацеталя – 28,3; вищих 
спиртів – 1975; оцтова кислота – 136,4; 
дегустаційна оцінка – 8,0 балів, на який 
діяли електромагнітним полем при 
частоті 12 Гц протягом 60 хв.

Результати представлені в таблиці 1.1.
Висновки: При впливі на коньяч-

ний спирт електромагнітним полем 
відбуваються суттєві зміни складу за 
всіма контрольованими показника-
ми. Отримані дані пояснюються тим 
що низькочастотні хвилі модифіку-
ють та перегруповують ковалентні 
зв’язки; В порівнянні з прототипом 
на 5-25% зменшилась концентрація 
оцтового альдегіда, оцтової кислоти, 
підвищилася концентрація складних 
ефірів. Дані зміни пояснюються тим 
що під впливом електромагнітних 
полів відбувається пришвидшення 
хімічних, фізико-хімічних та біоло-
гічних перетворень, які призводять 
до покращення коньячних спиртів та 
коньяку. Також було визначено що 
під час обробки електромагнітним 

полем сировини не потрібно вико-
ристання засобів індивідуального 
(резинові рукавиці) та колективного 
захисту (аварійні вимикачі і т.д.), є 
дуже економним методом.
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