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Manufacture of constructive- heat insula-
tion concrete with the set properties is inter-
faced to correction of structure of a concrete 
mix on the variable humidity of fillers assum-
ing updating of quantities entered dispensers 
of water, a large filler and sand on the basis of 
the information on the humidity of the last 
defined by not destroying methods.

From not destroying methods the 
greatest distribution was received by ca-
pacitor methods. However, at such meth-
od accuracy of measurement of humidity 
depends on oxidation of a material of the 
capacitor converter.

At the Fergana polytechnic institute the 
capacitor hydrometer which excludes the 
above-stated lacks is developed. In the given 

hydrometer the core is made of a quartz 
material in the form of a pencil with a cov-
ering from a corrosion-proof spending ma-
terial (in particular a silver dusting in vacu-
um 10-3¸10-4 mm.) in zigzag sequence what 
is available for example, for the all-round 
capacitor gauge connected through a cable 
with the electronic block. Strictly stabilized 
generator of clock impulses and a counter 
exit is entered into last connected to three 
seven-segment indicators.

The electronic block of a hydrometer 
consists: from the gauge; the stabilized 
power supply (power unit); two genera-
tors of P-shaped impulses Г1, Г2; schemes 
of coincidence of the counter, three sev-
en-segment indicators.

NOT DESTROYING CONTROL OF HUMIDITY FILLERS 
FOR CONSTRUCTIVE- HEAT INSULATION CONCRETE
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“Construction of buildings and structures” 
Fergana Polytechnic Institute,  

Abоbakirovа.Z.A
senior lecturer, Department of “Construction buildings 
and structures” 
Ferghana Polytechnic Institute,

Kimsanov.Z.O
Student  
of the department “Architecture”;  
Fergana polytechnic institute.  
Uzbekistan

 



6 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

The hydrometer works as follows.
At gauge connection on the electronic 

block and at inclusion of a power unit the 
gauge enter into a controllable material. 
Thus the generator of impulses Г1 develops 
impulses. These impulses vary depending 
on size of capacity of the gauge. Strictly sta-
bilised generator of clock impulses Г2 which 
are not changing from external (humidity, 
temperature is simultaneously connected.) 
and internal (a current, pressure, etc.) influ-
ences. Both impulses of generators arrive in 
the coincidence scheme, in exits of its coun-
ters. Three seven-segment indicators are 
connected to counters.

The coincidence scheme at start-up 
opens only at the moment of arrival of 
lines of an impulse from Г1 and clock im-
pulses from Г2. Thus through the counter 
passes so much clock impulses, how many 
they are located in one wide line of an 
impulse. The width of lines of impulses 
depends on gauge capacity.

The capacity of such converters pays 
off under the formula
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l  – length of electrodes (a silver 
thread); d – distance between electrodes; 
r-radius of section of electrodes; е  – di-
electric permeability of water.

The capacity increase at introduction 
of gauges in a material speaks the big dis-
tinction between dielectric permeability 
of water (е β = 81) and dielectric permea-
bility of a material (lem=5-6), the dielectric 
losses connected with growth in a damp 
product.

On instrument readings according to 
the schedule of definition of humidity the 
fixed value of humidity of a product is 
established. In case of reception of the 
raised values of humidity its decrease 
should be corrected reduction of initial 
moisture content of concrete and accep-
tance of such mode of its hardening at 
which two interconnected phenomena  – 
heat-damp hardening and material dry-
ing would be combined.

Literature:
1. Nevokshonov A.N. Physical processes oc-

curring in the initial period of concrete 
hardening in a dry hot climate. Abstract of 
dis.cand.techn.nauk.05.23.05. M., 1976

2. Goncharova N.I. Gas-foam concrete for 
heat-insulating plates. Information sheet. 
Fergana 1991.
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Екосистема сайтів університету – це 
логічно поєднані веб-додатки, доступні 
користувачам в мережі Інтернет ціло-
добово [1]. Вона являє собою ресурси, 
які надають інформацію про універси-
тет. А саме, головний сайт університету 
та сім другорядних сайтів: Сайт “Сто-
рінка абітурієнта”, Сайт міжнародного 
відділу Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богда-
на Хмельницького, Сайт факультету 
інформатики, математики та економі-
ки, Сайт філологічного факультету, 
Сайт навчально-наукового інституту 
соціально-педагогічної та мистецької 
освіти, Сайт природничо-географічно-
го факультету, Сайт хіміко-біологічно-
го факультету.

Мета проекту – розробити та оно-
вити веб-сайт університету, надати в 
загальний доступ публічну інформа-
цію навчального закладу.

Аудиторія: студенти, викладачі, 
представники наукової спільноти та 
користувачі мережі Інтернет.

Локалізація проекту: головний сайт 
повинен підтримувати декілька мов 
інтерфейсу: українську; англійську.

Мова інтерфейсу повинна визнача-
тися автоматично, в залежності від IP-
адреси регіону, де знаходиться корис-
тувач.

Дизайн сайту повинен бути випо-
внений в світлих тонах з додаванням 
елементів синього та жовтого кольорів. 
Фоновий колір на всіх сторінках сайту 
повинен бути світлим – ближчим до 
білого. Колір заголовків повинен бути 
ближчим до чорного. Колір тексту – сі-
рим/темно-сірим. Блоки повинні мати 
світло-сірі, ледве помітні границі. 

Головний сайт повинен мати на-
ступні типи сторінок (рис. 1): Домаш-
ня сторінка (головна), Сторінка нови-
ни, Архів новин, Статична сторінка, 
Сторінка 404 помилки.

Шапка сайту містить наступний 
функціонал: перемикач мов; логотип; 
три інформаційні блоки; навігаційне 
меню; кнопка пошуку, випадаюче меню

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ВЕБ-САЙТІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ

Вакулов А.В.
студент 4-го курсу  
Мелітопольського державного педагогічного університету  
імені Богдана Хмельницького
Чорна А.В.
асистент кафедри інформатики і кібернетики 
Мелітопольського державного педагогічного університету  
імені Богдана Хмельницького

Ключові слова: СMS; WordPress, PHP, веб-сайт університету, управління 
сайтом

Keywords: СMS; WordPress, PHP, university website, site management.
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Бічна панель складається із: зони 
для банерів-зображень; меню катего-
рій новин університету;

Підвал сайту складається із: три 
стовпці що містять вертикального 
меню; назва університету англійською 
мовою “Bogdan Khmelnitsky Melitopol 
State Pedagogical University”.

Домашня сторінка – це головна сто-
рінка, на яку потрапляє користувач 
заходячи на сайт проекту. На цій сто-
рінці розміщено:

1. Блок контенту домашньої сторін-
ки (рис. 2): 

• слайдер, кожен слайд якого містить 
фонове зображення, заголовок слайду 
та кнопку з активним посиланням на 
одну з новин сайту. Слайдер не мусить 
мати лімітів у кількості слайдів;

• заголовок сторінки;
• відео, що автоматично запускається 

(у беззвучному режимі) ;
• 10 останніх новин, та кнопка для 

завантаження наступних 10 новин, без 
перезавантаження сторінки;

• лічильники що відображають на-
ступні показники кількість студен-
тів, що навчаються в університеті, 
кількість спеціальностей та кількість 
викладачів.

Блок контенту новини або статич-
ної сторінки містить складові: заголо-
вок сторінки; навігаційне субменю у 
випадку, якщо сторінка має дочірні 
сторінки; текст сторінки; кнопки соці-
альних мереж; лічильник кількості 
відвідувань сторінки.

Загальні вимоги до створення еко-
системи веб-сайтів університету [2]:

Використання CMS WordPress, що 
буде забезпечувати основну логіку 
сайтів [3].

Рисунок 1. - Мапа типів сторінок головного сайту університету
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Попередньо розробити графічну 
мапу, що відображає усі можливі типи 
сторінок сайту.

Кожен веб-сайт повинен мати xml-
мапу сайту.

Кожен веб-сайт повинен мати ана-
літичні засоби для визначення показ-
ників активності аудиторії такі як 
кількість відвідувань, кількість уні-
кальних користувачів, демографічні 

Рисунок 2. – Макет домашньої сторінки головного сайту університету
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дані, географічні дані, визначення по-
пулярних сторінок та шляхів за якими 
користувач потрапляє на сайт.

Кожен веб-сайт мусить мати адап-
тивний дизайн, тобто підлаштовува-
тись під будь-які пристрої, що мають 
дисплей, та Інтернет браузер.

Бути кроссбраузерним, тобто відо-
бражати вміст сайту та його інтер-
фейс незмінним у будь-якому з на-
ступного списку інтернет-браузерів 
(останньої версії на 31 грудня 2017 
року): Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera і Safari.

Забезпечити безпечну передачу да-
них на сайтах університету за допомо-
гою HTTPS протоколу передачі даних 
сервісу

Забезпечити захищеність форм 
сайту за допомогою сервісу Google 
Captcha.

Література
1. Екосистема веб-сайта у широкому і вузько-

му сенсі [Електронний ресурс]: Режим до-
ступу: http://dss-bi.com.ua/System/% 
D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0% 
B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0% 
BC%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%
D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82% 
D0%B0/

2. Компанєєтс М.О. Принципи проекту-
вання ефективних веб-сайтів / 
М.О. Компанєєтс // «Молодий вчений». 
№ 9 (24), 2015. – С. 106-109

3. Wordpress опис CMS [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http://www.
rabotafree.com/ua/blog/22-blog/371-
wordpress-opisanie-css.html
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Морозиво  – один з найулюблені-
ших продуктів і користується стійким 
попитом у споживачів, особливо у літ-
ній період.

Згідно з результатами національ-
ного дослідження, проведеного ком-
панією Research & Branding Group в 
україні споживають морозиво 73,9% 
населення. За даними дослідження, в 
сезон дві третини споживачів купу-
ють морозиво з частотою від 1  до 
3  разів на тиждень. Так, наприклад, 
частіше 1  разу на тиждень протягом 
месяця до дня проведення опитуван-
ня (літо 2018  р.) морозиво купували 
34,1% респондентів віком 18-29 років, 
14,6% респондентів віком 50-59 років, 
і 7,6% – старше 60 років[1].

Батьківщиною морозива Іce roll є 
Таїланд. В цій країні даний десерт вва-
жається так званим атракціоном для 
туристів. Жителі для підвищення рів-
нів продаж вирішили зробити з самого 
процесу приготування морозива ціле 
шоу. Солодкий десерт виготовляється 

безпосередньо перед покупцем, при 
цьому споживач завжди отримує сві-
жий і смачний продукт.

Тайське морозиво  – «вуличні» азі-
атські ласощі у вигляді міні-ролів, з 
надзвичайною подачею і досить не-
звичним способом приготування. Всім 
відомий десерт здатний викликати 
справжній гастрономічний екстаз і на-
завжди підкорити навіть самого виба-
гливого гурмана[2].

«Смажене» рол морозиво або ice 
roll  – новий тренд в світі десертів.   
Мода на нього поширюється з високою 
швидкістю. Смажене морозиво попу-
лярне в Таїланді, США, Великобрита-
нії і в Європі.

Незважаючи на те, що тайське мо-
розиво з’явилося досить давно, в Укра-
їні цей десерт можна скуштувати лише 
в Києві, Харкові, Львові і Одесі[3].

Іce roll робиться виключно з нату-
ральних компонентів, без додавання 
будь-яких підсилювачів смаку та кон-
сервантів. Основа десерту – стакан мо-

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МОРОЗИВА ICE ROLL 
В УКРАЇНІ
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лока або вершків і невелика кількість 
свіжих фруктів.

На відміну від звичного нам плом-
біру,   тайське морозиво подають «з-під 
ножа». Вірніше, лопатки-шпателя, 
яким замішують інгредієнти прямо на 
ваших очах.

Смажене тайське морозиво має таку 
назву тому, що весь процес приготуван-
ня дуже схожий на процес смаження, 
але на холодній сковорідці  – фризері. 
Температура поверхні фризера -25-27°С.

Виготовлення і продаж тайського 
морозива Іce roll відноситься до мало-
затратного і високорентабельного ма-
лого бізнесу, який при правильному 
підході і креативності може принести 
великі прибутки.

Готувати таке морозиво можна з 
різних видів молока: овече, козяче, 
коров’яче та безлактозне, створене на 
основі мигдалю, сої або кокосового 
молока. Саме це дозволить спробувати 
десерт гостям з дійсно різними вимо-
гами та вподобаннями.

Висновок. Впровадження запропо-
нованого морозива є перспективним, 

оскільки даний вид продукції виготов-
ляється з натуральних компонентів, 
без додавання будь-яких підсилювачів 
смаку та консервантів. При виготов-
ленні десерту можна використовувати 
різні види молока, в тому числі і без-
лактозні, що дозволяє значно розши-
рити коло споживачів. Також в Україні 
поки недостатня кількість закладів 
ресторанного господарства, які пропо-
нують даний вид морозива.

Література
1. Обзор рынка мороженого Research & 

Branding Group.– Research & Branding 
Group. [Електронний ресурс]  – Режим 
доступу до ресурсу: http://rb.com.ua/
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2. Тайское мороженое, жареное – главный 
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до ресурсу: https://mirthailand.ru/eda/
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[Електронний ресурс] – Режим доступу 
до ресурсу: https://posteat.ua/obzory/
zharenoe-morozhenoe-gde-najti-i-kak-
ice-roll-stal-xitom-etogo-leta/
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Постановка проблеми. В теорії електричних машин використовуються 
лінійні перетворення миттєвих напруг і струмів [1]:

 
( ))3/2(~)3/(~)(~

3
1)( TtfTtftftf CBAp ++++= ; (1)

 
( ))3/2(~)3/(~)(~

3
1)( TtfTtftftf CBAn −−−−= , (2)

де )(),( tftf np  – миттєві напруга або струм прямої та зворотної послідовності; 

},,{),()()(~
0 CBAktftftf kk =−=   – миттєві фазні напруги або струми за 

виключенням напруги або струму нульової послідовності; )(0 tf  – напруга або 
струм нульової послідовності, Т – період напруги живлення основної частоти,

які разом з напругою або струмом нульової послідовності

 ( ))()()(
3
1)(0 tftftftf CBA ++= , (3)

називають узагальненими симетричними складовими [2].

УДК 621.316.7
ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ СИМЕТРИЧНИХ 
СКЛАДОВИХ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ 
ТА НЕСИМЕТРИЧНИХ СПОЖИВАЧІВ 

М.Й. Бурбело,
доктор технічних наук, професор 
Вінницький національний технічний університет
С.М. Мельничук,
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Південно-Західна електроенергетична система, Вінниця
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директор ТОВ ІТЦ «Енергооблік», Вінниця

Виконано порівняння двох лінійних перетворень миттєвих напруг і струмів з 
системи фазних координат в систему симетричних складових з точки зору їх 
застосування для виявлення нелінійних та несиметричних споживачів. Бібл. 5, 
рис. 3.

Ключові слова: електричні мережі, несиметричні несинусоїдні режими, 
симетричні складові, вищі гармоніки.
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components, higher harmonics.
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В [2] показано, що в періодичних несинусоїдних режимах
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де },,{),( CBAktfrk =   – залишкові складові напруг і струмів, для 
визначення яких використовують формулу [2]:
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В [3-5] для виявлення джерел спотворень використовуються такі лінійні 
перетворення миттєвих напруг і струмів:

 ( ) ( ))(')(
6

1)(;)(')(
6

1)( 21 tftftftftftf βαβα +=−= , (6)

де )(),( 21 tftf  – миттєві напруга або струм прямої та зворотної послідовності; 
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Рисунок 1 – Осцилограми струмів фаз
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( ))()()(2
6

1)( tftftftf CBA −−=α , 
( ))(')('

2
1)(' tftftf CB −=β   – 

миттєві напруга або струм в системі αβ-координат; штрихом тут і нижче 
позначено фазовий зсув усіх гармонік миттєвих величин на –90 ел. градусів.

Оскільки перетворення фазового зсуву в (6) є достатньо складними, то їх 
можна спростити:

 � � � �)4/()(
6

1
)(;)4/()(

6

1
)( 21 TtftftfTtftftf ������ ���� ,   (7)

де � �)4/()4/(
2

1
)4/( TtfTtfTtf CB ������ .

Мета роботи полягає в порівнянні ефективності застосування цих лінійних 
перетворень для виявлення нелінійних та несиметричних споживачів.

Обґрунтування результатів. Розглянемо несиметричний несинусоїдний 
режим, який виник на Дністровській ГАЕС під час роботи гідроагрегатів в 
режимі двигуна (рис. 1). Осцилограми побудовано з використанням 
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Рисунок 2 – Залежності струмів прямої )(t³p , зворотної )(t³n  послідовностей та 

залишкового струму )(t³rA
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інформаційно-вимірювальних комплексу «Регіна» з інтервалом дискретизації 
1 мс (20 даних за період).

На рис. 2 зображено залежності струмів прямої та зворотної послідовностей 

)(t³p , )(t³n , а також залишкової складової )(t³rA . Узагальнений миттєвий 

струм прямої послідовності )(t³p  містить струми непарних гармонік: 
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40
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j
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33
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j
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��& ; Ae63
o

106
7

j
pI

��& . Струм )(t³n  

містить струм першої гармоніки: Ae343
o

22
1

j
nI =& .

На рис. 3 зображено залежності струмів прямої та зворотної послідовностей 
)(1 t³ , )(2 t³ , а також струм нульової послідовності )(0 t³ . Узагальнений миттє-

вий струм прямої послідовності )(1 t³  містить струм першої гармоніки: 
Ae1215

o
41

11
jI ��&  (вміст вищих гармонік несуттєвий і, можливо, зумовлений 

малою вибіркою даних на періоді: Ae38
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17

jI ��& ), 
струм зворотної послідовності )(2 t³  містить першу та п’яту гармоніки 
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Рисунок 3 – Залежності узагальнених струмів прямої, зворотної та нульової послі-
довностей
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Ae309
o

33
21

jI =& , Ae123
o

16
25

jI ��& . Струм нульової послідовності )(0 t³  практич-
но відсутній.

Отже, струм )(t³n  характеризує несиметрію навантажень за основною 
гармонікою, а струм )(2 t³   – одночасно несиметрію навантажень та 
несинусоїдність, що зумовлена наявністю гармонік, які утворюють зворотну 
послідовність, зокрема, наявністю п’ятої гармоніки.

Висновки.
1. Для виявлення несиметричних споживачів доцільно використовувати 

струм )(t³n , який однозначно характеризує несиметрію навантажень за 
основною гармонікою.

2. Для виявлення нелінійних несиметричних споживачів доцільно 
використовувати струм )(2 t³ , який характеризує несиметрію навантажень за 
основною гармонікою та несинусоїдність, що зумовлена наявністю гармонік, які 
утворюють зворотну послідовність.
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На даний момент, кожен другий чув 
такі слова, як «розумний дім», «розум-
не місто». А хтось вже і користується 
перевагами «розумних» пристроїв.

В даний час кількість підключених 
бездротових пристроїв зростає, на-
приклад, смарт-годинники, смарт-
лампочки, смарт-зубні щітки, смарт-
кавові кружки тощо. Тенденція в інду-
стрії інформаційних технологій поля-
гає у підключенні та отриманні 
аналітики з безлічі взаємопов›язаних 
бездротових пристроїв.

Хоча багато додатків IoT до цих пір 
зосереджені на сфері споживачів, все 
більше і більше з›являється промисло-
вих застосувань, наприклад, контроль 
комунальних послуг (наприклад, вода, 
електроенергія та газ), промислове 
освітлення, логістика та розумне сіль-
ське господарство. Увімкнення таких 
промислових додатків означає, що ме-
режі IoT повинні підтримувати велику 
кількість пристроїв, а самі пристрої за-
безпечувати багаторічну експлуатацію 
на батарейках, крім того ставляться 
різні вимоги до затримки передачу да-
них іі низькі витрати на одиницю. [2]

Термін служби батареї часто є од-
ним з найважливіших факторів при 

проектуванні вузла IoT, оскільки бага-
то таких платформ розгортаються в 
умовах, коли елетромережа недоступ-
на, а втручання людини у заміну бата-
рей має бути мінімальним. Процесори 
в таких додатках, як, наприклад, масив 
сонячних панелей в пустелі, зазвичай 
передають фіксовану кількість даних 
від навколишнього середовища до ін-
тернет-шлюзу на реальних швидко-
стях. Як наслідок, максимізація про-
дуктивності процесора є набагато 
нижчим пріоритетом, ніж максиміза-
ція часу роботи батареї. [1]

IoTMark базується на досвіді 
EEMBC у встановленні ULPMark ™ 
benchmark family як стандарту для ви-
мірювання енергоспоживання ультра 
малопотужних мікроконтролерів у 
вбудованих додатках. Таким чином, 
IoTMark виходить за рамки ULPMark-
CoreProfile та ULPMark-
PeripheralProfile, щоб включити спо-
живання енергії інтерфейсу сенсора та 
обладнання зв›язку, необхідне для пе-
редачі даних від кінцевого вузла до 
мережі.

Користувач IoTMark-BLE взаємодіє 
з пристроєм, використовуючи інтер-
фейс, показаний нижче, що дозволяє 

ПОД-СЕКЦИЯ 4. Инновационные технологии

БЕЧМАРКІНГ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ ІНТЕРНЕТУ 
РЕЧЕЙ (IOT)

Хоменко Л. Ю.
студент НТУУ «КПІ»

Ключові слова: бенчмаркінг / benchmarking, енергоефективність / energy 
efficiency, інтернет речей / internet of things
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встановити ряд щільно визначених па-
раметрів, таких як напруга на платфор-
мі, скільки байт зчитується в фазі I2C, 
швидкість шини I2C, кількість байтів, 
які шлюз відправляє на пристрій, а та-
кож запропонована і використана по-
тужність передачі. Значення за замов-
чуванням надаються для того, щоб до-
зволити порівняння але користувач 
може змінювати їх, щоб перетворити 
IoTMark-BLE на інструмент аналізу, 
який показує чутливість дизайну до 
кожного з включених параметрів. [1]

В цілому, найбільшою проблемою 
для мережі IoT є збалансування спожи-
вання енергії з продуктивністю системи.

Споживання енергії  – це ключова 
тема для всіх IoT пристроїв, яка набувє 

все більшое важливості. Для smart-
рішень еко-системи інтернету речей, 
низьке енергоспоживання є ключовим 
для їх функціонування. Зростання та 
розвиток сфери потребує чітких стан-
дартів та вимог до пристроїв з енерго-
ефективності та енергоспоживання. Ці 
пристрої повинні працювати у важко 
доступних місцях протягом великого 
проміжку часу.

Тому основним методом в процесі 
розвитку галузі є бенчмаркінг енергос-
поживання на основі поріняння з при-
строїв конкурентів.

Бенчмаркінг енергоефективності  – 
це збір і аналіз інформації для оціню-
вання та порівняння ефективності ви-
користання паливно-енергетичних 

Рисунок 1 – IoTMark – BLE інтерфейс
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ресурсів. Проведення бенчмаркінгу 
ефективності в галузях промисловості 
з початково високим енергоспоживан-
ням. Індикатори енергоефективності 
дозволяють порівнювати поточне ста-
новище компанії з іншими компанія-
ми. Цільові показники енергоефектив-
ності встановлюються на основі даних, 
отриманих від найбільш успішних 
компаній.

Для оцінки рівня ефективності ви-
користання енергетичних ресурсів за 
еталон, як правило, приймають «кра-
щу» продукцію чи технологічний про-
цес, на які використовується менше 
сировини та енергії, в порівнянні з 
аналогічними підприємствами інших 
галузей.

Тому бенчмаркінг енергоефектив-
ності можна розглядати, як один із на-
прямків стратегічно орієнтованих до-
сліджень в області енергоефективності.

Розрізняють два типи бенчмаркінга 
енергоефективності  – зовнішній та 
внутрішній:

– зовнішній направлений на вста-
новлення такої енергоефективної уста-
новки, обладнная, продукції, послуги, 
яка являється «кращою» в галузі.

– внутрішній бенчмаркінг енегное-
фективності направлений на пошук 
об›єктів підприємства з різним рівнем 

енергоефективності всередині органі-
зації, з метою розповсюдження кращої 
практики впровадження енергоефек-
тивних підходів підрозділами підпри-
ємства. [3]

Бенчмаркінг у сфері інтернету ре-
чей  – галузь, яка тільки формується, 
але потребує чітких і узгоджених стан-
дартів та найвищих показників енер-
гоефективності, що дозволять вико-
ристання та застосування «розумних» 
датчиків та пристроїв.
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Однією з найрозповсюдженіших 
проблем як косметичного, так і медич-
ного характеру є сухість, тріщини та 
загрубіння шкіри стоп. Причини мо-
жуть бути різними: негативні фактори 
навколишнього середовища, певні 
хвороби, нестача вітамінів групи А та 
Е тощо. Але в будь-якому випадку шкі-
ра в такому стані має послаблені за-
хисні функції, зокрема вразлива щодо 
діяльності та розвитку різних мікро-
організмів, у тому числі грибків. Тому 
так чи інакше проблема сухості, трі-
щин та загрубіння може бути пов’язана 
саме з діяльністю грибків, що може 
провокувати виникнення мікозів [1]. 
Характерною активною добавкою у 
складі крему для ніг, що може виріши-
ти цю проблему, може слугувати бен-
зойна кислота. В косметичній галузі 
вона використовується не тільки як 
консервант жирових основ крему, а й 

як фунгіцид, кератолітик, трансдер-
мальний та протимікробний агент. 
У  визначеній кількості бензойна кис-
лота може здійснювати профілактичну 
протигрибкову дію, спричиняти від-
лущування відмерлих клітин, посилю-
вати дію компонентів, які спрямовані 
на живлення сухої шкіри та на регене-
рацію тріщин [2, 3]. Тому розроблення 
рецептури крему для ніг з бензойною 
кислотою є актуальним. 

Метою даної роботи було розро-
блення рецептури крему для ніг з бен-
зойною кислотою, який призначений 
для сухої шкіри стоп, що схильна до 
кератозів та мікозів.

В ході досліджень згідно розробле-
ної рецептури було підготовлено п’ять 
зразків крему з вмістом бензойної кис-
лоти 0,05%; 0,1%; 0,3%; 0,5 та 1,0%, від-
повідно. В контрольний зразок бензой-
ну кислоту не додавали. До складу кре-
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му для ніг також входили такі компо-
ненти: олія ши (Butyrospermum parkii 
(Shea Butter) Oil), олія ріпакова 
(Rapeseed Oil), віск емульсійний 
(Emulsifying wax), олія соєва (Glycine 
Soja Oil); олія соняшникова (Неlianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Оil); вітамін Е 
(Tocopheryl Acetate); СО2-екстракт на-
сіння моркви (Wild Carrot (Daucus 
sativus) Seeds СО2 Extract).

В усіх зразках було досліджено ор-
ганолептичні та фізико-хімічні показ-
ники (температура краплепадіння, 
водневий показник рН) згідно стан-
дартних методик. Встановлено (табл. 
1), що зразки №1-3 та контрольний 
відповідають нормативним вимогам 
[4]. Зразок №5 не відповідає вимогам 
щодо запаху та показника рН і не може 
вважатись стандартизованим. Зразок 
№4 за фізико-хімічними показниками 
відповідає вимогам, але володіє від-
чутним запахом хімічного характеру. 
Для його стандартизації необхідно мо-
дифікувати рецептуру задля усунення 
цього недоліку. 

Для визначення оптимальної кон-
центрації бензойної кислоти в кремі 
для ніг проаналізовано динаміку зміни 
водневого показника рН усіх зразків. 
Верхня межа допустимих значень рН 
обумовлена тим, що рН здорової шкіри, 
яка має гарні захисні властивості, ста-
новить 5,5, тобто застосування крему з 
вищим показником рН є недоцільним з 
боку ефективності. Нижня межа допус-
тимих значень рН становить 5,0, що 
обумовлено нормативними вимогами 
щодо безпечності, за яких крем є стан-
дартизованим продуктом. Варто зазна-
чити, що для надання крему трансдер-
мальних, кератолітичних та фунгіцид-
них властивостей найкращим буде той 
зразок, у якого водневий показник буде 
найнижчим. Межі допустимих значень 
рН згідно ДСТУ 4765:2007 «Креми кос-
метичні. Загальні технічні умови»  – від 
5,0 до 9,0. 

Для стандартизації зразку №4 з 
вмістом бензойної кислоти 0,5 %, було 
модифіковано рецептуру шляхом до-
давання до крему запашки (зразок 4.1) 

Таблиця 1 
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості досліджуваних зразків крему для 
ніг з бензойною кислотою
Назва показника Характеристика зразку

контроль 1 2 3 4 5
Вміст бензойної 
кислоти, %

0% 0,05% 0,1% 0,3% 0,5% 1,0%

Зовнішній вигляд Однорідна мазеподібна маса без сторонніх домішок
Колір Блідо-жовтий
Запах Відсутній/ 

не відчувається
Легкий 
нейтраль-
ний

Відчутний, 
хімічний

Різкий, 
хіміч-
ний

Водневий показ-
ник (рН)

6,8 6,4 5,8 5,3 5,0 4,0

Температура кра-
плепадіння, ̊С

47
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в допустимих межах, без зміни кон-
центрації бензойної кислоти. Для по-
рівняння результатів було побудовано 
сенсорні профілі зразків 4 та 4.1 з вміс-
том бензойної кислоти 0,5% (рис. 1). 
Основними дескрипторами оцінки 
якості зразків було обрано зовнішній 
вигляд, колір, запах, легкість нанесен-
ня, липкість та відчуття після нанесен-
ня. При введенні запашки маскується 
хімічний запах, який притаманний 
бензойній кислоті; усі інші органолеп-
тичні характеристики незмінні. Тому у 
порівнянні усіх характеристик зразок 
4.1 з запашкою є найоптимальнішим.

На основі проаналізованих експери-
ментальних даних встановлено опти-
мальну кількість бензойної кислоти в 
кремі для ніг за розробленою рецепту-
рою – 0,3 %, а за модифікованою – 0,5 %. 
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Рис. 1. Сенсорні профілі зразків 4 (без запашки) та 4.1 (з запашкою) крему для ніг із 
вмістом бензойної кислоти 0,5 %
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Вступ. Найкращими засобами про-
ти поту є вода і піно-миючі засоби 
косметичного призначення. Однак 
правила гігієни, особливо в умовах 
жаркого клімату, передбачають вико-
ристання дезодорантів – засобів, що 
зменшують запах поту або перешко-
джають його виділенню. 

Нині люди використовують різні 
методи видалення волосяного покри-
ву, що, як правило, супроводжується 
пошкодженням епідермісу. І викорис-
тання звичайного дезодоранту не на-
дає ранозагоюючого ефекту.

β-глюкан – полісахарид, структур-
ною одиницею якого є молекула глю-
кози. Джерелом отримання β-глюкану 
служать стінки пекарських дріжджів 
(Saccharomyces Cerevisiae), також він 
міститься у висівках зернових культур, 
зокрема у ячмені та вівсі. Представля-
ючи собою потужний антиоксидант, 
він ефективно захищає шкіру від пе-
редчасного старіння або успішно бо-
реться з вже наявними ознаками ста-

ріння шкіри. Володіючи регенератив-
ними властивостями, β-глюкан активі-
зує відновлювальні процеси в області 
пошкоджених клітин [1]. Тому, розро-
блення рецептури твердого дезодоран-
ту з ранозагоюючим компонентом – 
β-глюканом, є актуальним на сьогод-
нішній день.

Метою даної роботи було розроблен-
ня і обґрунтування рецептури ранозаго-
юючого дезодоранту з β-глюканом, 
отриманого з висівок вівса.

Об’єктами дослідження було обра-
но три зразки твердого дезодоранту з 
вмістом β-глюкану 1%, 3%, 5%. В 
контрольний зразок β-глюкан не до-
давали. Об’єм модельних систем ста-
новив 100 см3. 

До основи дезодоранту входили 
такі компоненти: polypropylene glycol 
(PPE), sodium stearate, triclosan. Друга 
фаза містила: alcohol, beta-glucan, rose-
wood essential oil і parfum.

Приготування дезодоранту прово-
дили за «гарячим/холодним» режи-
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мом. Для цього основу нагрівали до 
температури 65…70°С та гомогенізу-
вали, а другу фазу готували за кімнат-
ної температури. Після змішування 
двох фаз та охолодження до 45оС, 
отримували косметичний твердий де-
зодорант однорідної структури. 

У всіх зразках визначали такі фізи-
ко-хімічні показники, як температура 
краплепадіння, водневий показник рН 
та вміст летких речових.

Результати дослідження показали, 
що водневий показник становить 6,3; 
6,4; 6,4; температура краплепадіння – 
63, 64, 64оС; вміст летких речовин в 
зразках дезодоранту – 81, 85, 88 %, 
відповідно. Фізико-хімічні показни-
ки досліджуваних зразків дезодоран-
ту відповідають нормативним зна-
ченням [2]. 

Було визначено органолептичні по-
казники досліджуваних зразків: колір, 
запах та легкість нанесення на шкіру. 

Проаналізовано споживчі властивості 
всіх досліджуваних зразків твердих де-
зодорантів, отримано наступні резуль-
тати. Зразок № 3 з вмістом β-глюкану 5 
% мав досить тверду текстуру, а тому 
потрібно було докласти певне зусилля 
для його нанесення на шкіру, нато-
мість зразок № 1, який містив 
β-глюкану 1 % мав більш жирну кон-
систенцію та залишав шар жирного 
сліду по поверхні шкіри. Зразок № 2 з 
вмістом β-глюкану 3 % мав приємну, 
однорідну текстуру, наносився легко 
та тонким шаром, не залишаючи над-
мірно жирного сліду та мав високу де-
зодоруючу та ранозагоюючу дії. 
В контрольному зразку ранозагоююча 
здатність була відсутня, проте він був 
однорідний та прозорий.

Побудовано сенсорні профілі зраз-
ків твердих дезодорантів, отриманих 
за розробленою рецептурою, у порів-
нянні з контрольним зразком ( рис. 1).

Рисунок 1. Сенсорний профіль якості дезодоранту 
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Як видно з рис 1 основними де-
скрипторами оцінки якості зразків 
твердого дезодоранту було обрано 
такі: зовнішній вигляд, колір, лег-
кість нанесення, відчуття після нане-
сення та ефект загоєння ран. При 
введенні різної кількості β-глюкану 
спостерігалась зміна всіх органолеп-
тичних показників. При збільшенні 
концентрації β-глюкану – погіршу-
вався колір та текстура досліджува-
них зразків, твердість дезодоранту 
зростала, а легкість нанесення – 
зменшувалась. Найбільш оптималь-
ний профіль по всіх розглянутих де-

скрипторах отримав зразок № 2 з 
вмістом β-глюкану 3 %.

Висновки. На основі отриманих 
даних встановлено оптимальну кіль-
кість β-глюкану в рецептурі твердого 
дезодоранту – 3,0 %, при введені якої 
готовий продукт набуває найкращих 
споживчих властивостей.

Література
1. Hozova B, Kuniak L, Moravcikova P, Gaj-

dosova A./ Determination of Water-Insol-
uble β- D- Glucan in the Whole // Grain 
Cereals and Pseudocereals. Food Sci Vol. 
25 – 2007 – № 6 – 10 – 20pp.

2. ТУ 9158-004-02837512-06 Антиперспи-
ранты-дезодоранты твердые



 27 

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #18

Застосування в різних областях нау-
ки, техніки, промисловості та сільського 
господарства фільтруючих елементів і 
систем є вагомим фактором оптимізації 

технологічних процесів, вирішення пи-
тань ресурсозбереження та екології.

Практичне розповсюдження отри-
мали керамічні пористі фільтруючі ви-
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Об’єктом даного дослідження стали продукти керамічного виробництва 
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роби [1,2]. В зв’язку з цим виконано 
ряд розробок по розширенню асорти-
менту виробів відповідно до напрям-
ків умов їх експлуатації [3-6].

Кераміку із пористістю 37-42 % для 
фільтрації та аерації отримують по 
технології, що базується на регулюван-
ні параметрів пористості шляхом ви-
користання вузько фракціонованих 
наповнювачів та спеціальних 
зв`язуючих. Вироби формують мето-
дами напівсухого пресування або 
трамбування, сушать та випалюють 
при максимальній температурі 1150-
12000С.

Набув розповсюдження спосіб ви-
готовлення пористих керамічних ви-
робів із суміші шамоту або кварцового 
піску із зв’язуючими  – розчинним 
склом і кремнефтористим натрієм 
шляхом формування, сушки та випалу.

Суть способу полягає в викорис-
танні наповнювача із заданою грану-
лометрією зерен, які після об’ємного 
розподілу при формуванні утворюють 
пори необхідного розміру. При цьому 
саме характеристики пористості від-
носять до основних факторів, що ви-
значають фільтраційні властивості ма-
теріалу [7,8].

Разом з тим, з сучасних позицій хі-
мії поверхні та фізичної хімії силікатів 
[9,10] очевидно, що ефективність філь-
трації має залежати не лише від опти-
мізації пористості виробів, але й від 
властивостей поверхні, в тому числі 
ліофільності, матеріалів, які застосову-
ють як наповнювач. В цьому напрямку 
виконано подану роботу.

Генезис і характеристика об’єктів 

дослідження. Як об’єкти досліджень 
були обрані матеріали, що відрізня-
ються за генезисом, хіміко-мінерало-
гічним складом, структурою, ступенем 
ліофільності:

Як попутні продукти або відходи 
виробництва керамічної цегли було 
обрано різновиди шамоту, виготовлені 
з глинистої сировини з різним ступе-
нем випалу:

• шамот ТОВ «Лубненський цегель-
ний завод2 Полтавської області;

• шамот ПрАТ «Майдан-Вильський 
комбінат вогнетривів» Хмельницької 
області.

• як природні матеріали було обрано 
породу вулканічного походження- це-
оліт природний Сокирницького родо-
вища Закарпатської області.

Обраний для дослідження шамот 
відрізняється вихідною сировиною та 
технологічними параметрами вироб-
ництва:

• лубненський шамот (проба Ш-Л) є 
продуктом подрібнення керамічної це-
гли, виготовленої з легкоплавкої полі-
мінеральної глини та випаленої у кіль-
цевій печі періодичної дії при макси-
мальній температурі 950 0С;

• майдан-вильський шамот (проби 
М-В) є спеціальним продуктом випалу 
на максимальну температуру 1250 0С і 
подрібнення каоліну місцевого родо-
вища;

Досліджувані вихідні матеріали 
суттєво відрізняються за хіміко-міне-
ралогічним складом та фізико-хіміч-
ними властивостями.

За хімічним складом проби лубнен-
ського (Ш-Л) та майдан-вильського ()
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М-В) шамоту, виготовленого шляхом 
випалу глинистою сировини, при вміс-
ті діоксину кремнію 64-67  мас.% зна-
чно відрізняються по вмісту оксиду 
алюмінію та за кількісним співвідно-
шенням SiO2: Al2O3, шо становить від 
2,6 для М-В до 6,1 для Ш-Л (табл. 1).

При цьому проба Ш-Л у порівнянні 
з М-В містять більше оксидів заліза, 
кальцію та магнію, а проба Ш-Л – біль-
ше лужних оксидів Na2O+K2O (4,4 про-
ти 2,9 мас. %).

Досліджувана проба природного 
цеоліту (Цm) близькі за вмістом окси-
дів кремнію та алюмінію до лубнен-
ського щамоту (SШ-Л, проте відрізня-
ється за кількісним співвідношенням 
SiO2: Al2O3=5,2.

Результати рентгенофазового ана-
лізу, проведеного з використанням 
дифрактометру ДРОН-3М, дозволили 
виявити особливості мінералогічного 
складу та структури досліджуваних 
матеріалів (рис. 1-5).

Таблиця 1. 
Хімічний склад матеріалів
Назва 
матеріалу

Вміст оксидів, мас.%
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O в.п.п

Шамот 
лубненський 66,93 10,90 3,04 0,62 7,96 1,54 0,97

1,96 4,50

майдан-
вильський  64,26 25,07 1,40 0,29 0,48 0,42 1,09 3,28 2,32
Цеоліт
природний

68,02 13,04 1,92 0,30 2,71 1,63 1,57 2,64 16,94

Рисунок 1. Дифрактограма проби Ш-Л лубненського шамоту.
Позначення: v кварц, Δ польовий шпат, о гідрослюда, ● гематит, с кальцит
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Очевидно, що структурні особли-
вості досліджуваних проб визнача-
ються відмінностями у розвитку скло-
фази, кристалічних фаз та їх кількіс-
них співвідношеннях.

Так, шамот Ш-Л, виготовлений із 
полімінеральної легкоплавкої глини 
при випалі на 950 0С відрізняється від 
проби М-В, виготовленого із незбага-
ченого каоліну при випалі на 1250 0С, 
більшим розвитком скло фази та сут-
тєво більшою кількістю кальциту, а 
проба М-В відзначається розвитком 
модифікації квару  – кристобаліту та 
утворенням кристалів муллиту.

Проба Цm характеризується роз-
витком склофази, превалюючим 
вмістом кристалічних фаз цеоліту, 

ƥ-кварцу і польових шпатів, наявніс-
тю каолініту.

Енергетичний стан поверхні ма-
теріалів. Із врахуванням особливос-
тей використання матеріалів для ви-
готовлення фільтруючих виробів у 
дослідженнях були використані мето-
ди оцінки енергетичного стану по-
верхні частинок по змочуванню при 
натіканні [11]. Характерною особли-
вістю вказаного методу являється 
можливість оцінити одночасно сту-
пінь змочування частинок полярними 
і неполярними розчинниками (відпо-
відно вода і ксилол) та ступінь дис-
персності досліджуваного матеріалу 
(коефіцієнт фільтрації і питома ефек-
тивна поверхня).

Рисунок 2. Дифрактограма проби М-Вкр майдан-вильського шамоту.  
Позначення: v кварц,  кристобаліт, + муллит, Δ польовий шпат, о гідрослюда
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За отриманими експериментальни-
ми даним (табл. 3) стосовно змочування 
водою серед проб шамоту лубенський 
Ш-Л відзначається суттєво меншими 
показниками Вн (0,65  проти 0,79), для 
проби природного цеоліту Вн=0,71.

Неполярними рідинами (ксилол) 
шамот з глинистої сировини та при-
родний цеоліт змочуються приблизно 

однаково з показниками Вн1=0,45-0,47.
Оцінити вплив структурних осо-

бливостей матеріалів можливо з ура-
хуванням такого показника як коефі-
цієнт фільтрації. Встановлено, що по-
казники останнього щодо проб шамо-
ту змінюються для води в межах 
1,32-1,52 ·10-6  та для ксилолу в межах 
1,05 -1,32 · 10-6 см3∙с/г.

Таблиця 2. 
Властивості поверхні досліджуваних матеріалів
Матеріал Змочування при наті-

канні

Коефіцієнт фільтрації, 
К·10-6 см3·с/г

Питома ефективна
поверхня, м2/г

Умовний
tgδ

вода ксилол вода ксилол
Шамот Ш-Л 0,65

1,52
0,47
1,05

9,0 5,4 0.018

ШамотМ-Вкр 0,79
1.32

0,45
1,32

12,3 6,2 0,028

Цеоліт природний Цm 0,71
2,97

0,47
2,10

18,1 12,9 0,025

Рисунок 3. Дифрактограма проби Цm природного цеоліту.
Позначення: z цеоліт, v кварц, + каолініт, Δ польовий шпат
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Для проби природного цеоліту по-
казники коефіцієнту фільтрації є сут-
тєво більшими, ніж для проб шамоту: 
для води досягають 2,97·10-6, для кси-
лолу – 2,10 ·10-6 см3∙с/г.

Ефективна питома поверхня дослі-
джуваних матеріалів являється показ-
ником, який однозначно дозволяє оці-
нити внесок як фактора змочування 
матеріалів, так і їх структури.

За результатами експериментів для 
проб шамоту на основі глинистих ком-
понентів ефективна питома поверхня 
по воді становить 9,0-12,3  м2/г, а по 
ксилолу – 5,4-6,2 м2/г, а для природного 
цеоліту аналогічні показники знахо-
дяться на суттєво більшому рівні та 
становлять відповідно 18,1 і 12,9 м2/г.

Висновки
1.Врахування особливостей генези-

су, складу та властивостей поверхні 
вихідних компонентів важливо для 
оптимізації та підвищення ефектив-
ності фільтруючих матеріалів, в тому 
числі пористої кераміки.

2.Формування властивостей кера-
мічного шамоту відповідає принципу 
сучасного матеріалознавства про по-
слідовність склад→структура→ власти-
вості. Про це свідчать наведені дані 
про ліофільність, коефіцієнт фільтра-
ції та фазоутворення шамоту, виготов-
леного з глинистої сировини відмінно-
го хіміко-мінералогічного складу в ін-
тервалі максимальних температур ви-
палу 950-1250 0С..

3.Отримані результаті досліджень 
вказують на перспективність викорис-
тання різновидів наповнювачів, в тому 

числі фракціонованих матеріалів вул-
канічного походження, зокрема при-
родного цеоліту, для регулювання сту-
пеню ліофільності та коефіцієнта філь-
трації пористих матеріалів.
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Производство конструктивного-те-
плоизоляционного бетона с заданны-
ми свойствами сопряжено с коррекци-
ей состава бетонной смеси по пере-
менной влажности заполнителей, 
предполагающей корректировку коли-
честв вводимых дозаторами воды, 
крупного заполнителя и песка на осно-
вании информации о влажности по-
следних, определяемой неразрушаю-
щими методами.

Из неразрушающих методов наи-
большее распространение получили 
емкостные методы. Однако, при таком 
методе точность измерения влажности 
зависит от окисления материала ём-
костного преобразователя.

В Ферганском политехническом 
институте разработан ёмкостный вла-
гомер, который исключает вышеука-
занные недостатки. В данном влагоме-
ре стержень изготовлен из кварцевого 
материала в виде карандаша с 
покрытием из нержавеющего 
проводящего материала (в частности 

напылением серебра в вакууме 10-3÷10-

4 мм.рт.ст) в зигзагообразной последо-
вательности, каковое имеется напри-
мер, у всестороннего емкостного дат-
чика, соединенного через кабель с 
электронным блоком. В последний 
введен строго стабилизированный ге-
нератор тактовых импульсов и выход 
счетчика подключен к трем семисег-
ментным индикаторам.

Электронный блок влагомера со-
стоит: из датчика; стабилизированно-
го источника питания (блок питания); 
двух генераторов П-образных импуль-
сов Г1, Г2; схемы совпадения счетчика, 
трех семисегментных индикатора.

Влагомер работает следующим об-
разом.

При подключении датчика на элек-
тронный блок и при включении блока 
питания датчик вводят в контролируе-
мый материал. При этом генератор 
импульсов Г1 вырабатывает импульсы. 
Эти импульсы меняются в зависимости 
от величины емкости датчика. 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО БЕТОНА
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Одновременно подключается строго 
стабилизированный генератор 
тактовых импульсов Г2, неизменяю-
щийся от внешних (влажность, темпе-
ратура и.т.п.) и внутренних (тока, на-
пряжения и т.п.) воздействий. Оба им-
пульса генераторов поступают в схему 
совпадения, в выходы её счетчиков. 
К счетчикам подключены три семисег-
ментных индикатора.

Схема совпадения при пуске от-
крывается только на момент прихода 
строк импульса от Г1  и тактовых 
импульсов от Г2. При этом через счет-
чик проходит столько тактовых им-
пульсов, сколько их помещается в од-
ной широкой строке импульса. Шири-
на строк импульсов зависит от емко-
сти датчика.

Емкость таких преобразователей 
рассчитывается по формуле

31,0
01

2

d
ll

r
l

el

nn

l  – длина электродов (серебряной 
нити); d – расстояние между электро-
дами; r-радиус сечения электродов; е – 
диэлектрическая проницаемость воды.

Увеличение емкости при введении 
датчиков в материал объясняется 
большим различием между диэлектри-
ческой проницаемостью воды (еβ=81) 
и диэлектрической проницаемостью 
материала (lем=5-6), связанных с ро-
стом диэлектрических потерь во влаж-
ном продукте.

По показаниям прибора в соответ-
ствии с графиком определения влаж-
ности устанавливается зафиксирован-
ное значение влажности изделия. 
В случае получения повышенных зна-
чений влажности её снижение должно 
быть скорректировано уменьшением 
первоначального содержания влаги 
бетона и принятием такого режима его 
отвердения, при котором бы совмеща-
лись два взаимосвязанных явления  – 
тепло-влажностное отвердение и суш-
ка материала.
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