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Шановні учасники семінару!
Вже в дев’ятий раз відчиняє свої двері відкритий
студентський науково-практичний семінар «Хімія: наука і
практика».
Цьогорічний семінар присвячений 145-й річниці від дня
народження Марії Склодовської-Кюрі, яка внесла вагомий вклад
в розвиток фізики та хімії. В 1903 році отримала Нобелівську
премію з фізики, а в 1911 році – з хімії.
Основною метою семінару є огляд і аналіз досягнень в
галузі хімії та сучасних технологій. Представлені в збірнику
тези доповідей свідчать про те, що молоді науковці сьогодення
не байдужі до важливих питань сучасності: проблем екології та
захисту навколишнього середовища, фундаментальних та
прикладних питань сучасної фізики та математики, інформатики
та інформаційних технологій.
Сподіваємось, що наслідком семінару буде більш тісна
співпраця між навчальними закладами.
Щиро вітаємо всіх учасників IX відкритого студентського
науково-практичного семінару «Хімія: наука і практика»!
Бажаємо плідної праці, творчих успіхів, наукових досягнень в
галузі розвитку сучасних досліджень та прикладних технологій.

Зав.кафедри ФЗНД

О.Ю. Мараховська
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Марія Склодовська-Кюрі
Марія Склодовська-Кюрі (фр. Marie Curie, пол. Maria
Sklodowska, 7 листопада 1867 – 4 липня 1934) - французький
фізик, хімік, педагог, громадська діячка польського походження.
Вона була молодшою з п'яти
дітей у сім'ї Владислава і Броніслави
Склодовських. Марія виховувалася в
сім'ї, де наукова робота була у пошані. Її
батько викладав фізику в гімназії, а
мати, поки не захворіла на туберкульоз,
була директором гімназії.
Марія
блискуче вчилася і в початковій, і в
середній школі. Ще в юному віці вона
відчула привабливу силу науки і
працювала лаборантом у хімічній
лабораторії свого двоюрідного брата.
У віці 24 років залишивши Польщу (1891), Марія
вступила до факультету природничих наук Паризького
університету (Сорбонни). 1893 року, закінчивши курс першою,
Марія отримала ступінь ліценціата з фізики Сорбонни
(еквівалентну ступеню магістра). За рік потому вона стала
ліценціатом з математики.
1894 року в будинку одного польського фізика-емігранта
Марія Склодовська зустріла П'єра Кюрі. П'єр був керівником
лабораторії у Муніципальній школі промислової фізики і хімії.
На той час він здійснив важливі дослідження з фізики кристалів
і залежності магнітних властивостей речовин від температури.
Марія досліджувала намагніченість сталі, і її польський друг
сподівався, що П'єр надасть Марії можливість попрацювати в
своїй лабораторії. Познайомившись на ґрунті захоплення
фізикою, Марія і П'єр через рік одружилися. Це відбулося
незабаром після того, як П'єр захистив докторську дисертацію
— 25 липня 1895 року.
У грудні 1903 року Шведська королівська академія наук
присудила Нобелівську премію з фізики Беккерелю і подружжю
Кюрі. Марія і П'єр Кюрі отримали половину нагороди «на знак
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визнання … їхніх спільних досліджень явищ радіації, відкритих
професором Анрі Беккерелем».
Подружжя Кюрі відзначило дію радію на людський
організм (як і Анрі Беккерель, вони отримали опіки, перш ніж
зрозуміли небезпеку поводження з радіоактивними речовинами)
і висловили припущення, що радій може бути використаний для
лікування пухлин. Терапевтичне значення радію було визнано
майже відразу, і ціни на радієві джерела різко піднялися. Проте
Кюрі відмовилися патентувати
процес екстракції
і
використовувати результати своїх досліджень в будь-яких
комерційних цілях. На їх думку отримання комерційної вигоди
не відповідало духу науки, ідеї вільного доступу до знань.
У 1910 році Марія Кюрі вдалося в співпраці з Андре
Дебірном отримати чистий металевий радій. Вона переконливо
довела, що радій є хімічним елементом. Кюрі розробила метод
вимірювання радіоактивної еманації і приготувала для
Міжнародного бюро мір і ваг перший міжнародний еталон
радію — чистий зразок хлориду радію, з яким належало
порівнювати решту всіх джерел.
За кілька місяців Шведська королівська академія наук
присудила Марії Кюрі Нобелівську премію з хімії «за видатні
заслуги в розвитку хімії: відкриття елементів радію і полонію,
виділення радію і вивчення природи і з'єднань цього чудового
елементу»
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ЗМЕНШЕННЯ ТОКСИЧНИХ ВИКИДІВ ПОРШНЕВИХ
ДВИГУНІВ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА
Кисляк І..Г., к.т.н. Драч О.В.,
Конотопський інститут СумДУ
Особливості впливу літальних апаратів на навколишнє
середовище пов’язані, по-перше, з тим, що сучасний парк
літаків і вертольотів має газотурбінні двигуни (ГТД). ГТД
працюють на авіакеросині, хімічний склад якого відрізняється
від автомобільного бензину і дизельного пального.
Загальний викид токсичних речовин апаратами цивільної
авіації може бути приблизно оцінений об’ємом палива що
вживається авіацією,котрий складає приблизно 4% від загальної
витрати палива на всіх видах транспорту. Необхідність цієї
роботи визначається також жорсткими нормами на токсичність
відпрацьованих газів, що розробляється Міжнародною
організацією цивільної авіації (ІКАО). ГТД викидають з
відпрацьованими газами в основному окис вуглецю, вуглеводні
що не згоріли , окисли азоту і сажу. Найбільше димління (викид
сажі) приходиться на зліт і набір висоти, коли двигуни
працюють у форсажному режимі і, як правило, на збагаченій
суміші.
Крім того на перспективних апаратах авіадвигуни мають
бути з більш високими параметрами робочого процесу
(температура, тиск і інше). Це може бути досягнуте зокрема
шляхом модернізації повітряного фільтру ПД.
Фізика процесу фільтрації повітря така: засмоктуване
циліндрами двигуна повітря, проходить крізь своєрідний
лабіринт з мільярда пор, стінки яких покриті шаром
спеціального масла.
Пропонується метод, який істотно зменшить гідравлічний
опір повітряного фільтру.
Так як частинки пилу несуть в собі невеликий електричний
заряд можна збільшити коефіцієнт очищення повітря шляхом
уловлювання
частинок
пилу
електромагнітним
або
електростатичним полем.
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Розрахунок потужності, необхідної для створення
магнітного поля для відхилення заряджених частинок:
Розглянемо рух зарядженої частинки в однорідному
магнітному полі (рис.1).
З точки a під кутом  до основних ліній поля вилітає
заряджена частинка. Відомо, що на заряд в однорідному
магнітному полі діє сила Лоренца

vr

vr

v

R

vn

Рис.1. Рух зарядженої частинки в однорідному
магнітному полі

Під дією цієї сили заряджена частка описує кругову
траєкторію, радіус якої може бути визначений як
Fm  e v  B ,



R



mvr
.
 0 eH

(1)

де H - напруженість магнітного поля,  0 - магнітна
проникність вакууму.
Щоб направити частинки пилу до стінок фільтра відхилити
заряджені частинки до зовнішнього контуру. Чим вище
швидкість частинки, тим на більшу відстань її необхідно
відхилити. Вектор B спрямований перпендикулярно площині
листа. В такому полі заряджені частинки будуть відхиляться по
радіусу R згідно (1).
Число ампер-витків котушки, що відхиляє визначається:

Iw  HD .
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Струм, необхідний для створення потрібної напруги
магнітного поля:

I

mv
sin   D .
a 0lw

Потужність:

P  I 2R, P 

m 2v 2
sin 2   D 2  R .
2 2 2 2
a 0 e w

Магнітогазодинамічний спосіб не має таких недоліків які
мають паперові фільтри, така конструкція не перешкоджає
вільному плину потоку повітря (нульовий гідравлічний
спротив), немає пор, що могли б забиватись і таке ін.
Головна функція стандартного повітряного фільтру очищення повітря, а модернізація повітряного фільтра дозволяє
зменшити такі токсичні викиди як: CO- оксид вуглецю; NH3аміак; CH4- метан; N2O- оксид азоту;C - сажа; NO2-діоксид
азоту; SO2-діоксид сірки; Pb- свинець, CO2 - вуглекислий газ
(двоокис вуглецю).
Тож застосування передових технологій, зокрема фільтрації
повітря на вході в двигун, дозволить повернути ПД місце в
лінійці сучасних авіаційних двигунів.
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ВПЛИВ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАН
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. ШОСТКИ
Кириченко Д.С.
Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради
Сумської області
gimn-shostka@mail.ru
Актуальність теми дослідження: вплив людини на
природничо-господарські територіальні системи Сумщини на
сучасному етапі розвитку суспільства набув глобальних
масштабів та призвів до зміни природно-територіальних
комплексів. Що забруднення атмосферного повітря вихлопними
газами автотранспорту зараз розглядають як одну з
найгостріших екологічних проблем, тому що зменшення вмісту
кисню у повiтрi спричинює кисневий голод, який
супроводжується запамороченням, болем в області потилиці.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та
експериментально довести, що господарська діяльність людини
при використанні транспортних засобів змінює та забруднює
атмосферне повітря.
Об’єкт дослідження – забруднення атмосферного повітря
міським
транспортом,
визначення
якості повітряного
середовища в межах м. Шостки
Предмет дослідження – транспорт як фактор забруднення
атмосферного повітря, з’ясувати ступінь забруднення
атмосферного повітря на основі аналізу транспортних засобів м.
Шостки .
Завдання дослідження:
1. З'ясувати основні речовини викидів транспортних засобів
та вплив транспорту на стан атмосферного повітря.
2. Здійснити експериментальні дослідження стану
атмосферного повітря в межах м. Шостки та розрахувати
економічні показники збитків від забруднення атмосферного
повітря
3. Зазначити заходи щодо зменшення впливу транспорту на
довкілля.
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Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми
дослідження, зібрання матеріалу щодо основні речовини викидів
транспортних засобів, обсягів транспортних перевезень,
динаміки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від окремих видів автотранспорту підприємств області,
середнього віку парку дорожніх механічних транспортних
засобів.
З’ясували, що кількісний і якісний склад вихлопних газів
автотранспорту в свою чергу залежить від: типу двигуна,
особливостей конструкції, його технічного складу, потужності,
режиму роботи, якості пального. Запропонували заходи щодо
зменшення впливу транспорту на довкілля.
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БІОІНДИКАЦІЯ САПРОБНОСТІ ВОДИ Р. ШОСТКА ЗА
ІНДИКАТОРНИМИ МІКРОСКОПІЧНИМИ
ВОДОРОСТЯМИ
Малишок М О., Кривоніс В.В., Нос Н.М.
ШНВК: спеціалізована школа I – II ступенів - ліцей
m.malyshock@yandex.ua
Мікроскопічні водорості є високочутливими організмамиіндикаторами стану навколишнього середовища, зокрема
різного типу водойм. Якість і або ступінь забруднення води за
складом водоростей оцінюють двома методами: 1) за
індикаторними організмами; 2) за результатами порівняння
структури угруповань на ділянках з різними ступенями
забруднення і контрольній ділянці.
Мета нашої роботи: зробити порівняльний аналіз
різноманітності водоростей та встановити індекси сапробності
води в оз. Галенківка, на ділянці р. Шостка, що протікає в
межах Свемівського мікрорайону, та в зоні стоку води з очисних
споруд.
Для
біологічної
індикації
забруднення
водойм
застосовувалась система сапробності вод, запропонована Р.
Кольквітцем і М. Марссоном, індекс сапробності вираховувався
по Р. Пантле і Г. Букку за формулою S = Σ sh/Σ h, де h – відносна
кількість особин одного виду, s – значення сапробного індексу.
Зона сапробності, клас якості води та розряд якості води
визначались за еколого-санітарною класифікацією поверхневих
вод, виходячи із отриманого значення індексу сапробності.
Збір альгологічного матеріалу проводився на трьох ділянках
р. Шостка: в зоні стоку води з очисних споруд; в межах
Свемівського мікрорайону та оз. Галенківка.
В зоні стоку води з очисних споруд виявлено 21 вид 3 відділів.
В пробах кількісно домінували діатомові та зелені водорості. На
ділянці р. Шостка, що протікає в межах Свемівського мікрорайону,
визначено 27 видів 4 відділів. Кількісно переважали діатомові
водорості. В оз. Галенківка виявлено 41 вид 5 відділів. За видовим і
кількісним складом в пробах фітопланктону та фітоперифітону
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домінували діатомові водорості, в пробах фітобентосу – синьозелена водорість роду Oscillatoria.
Основними забруднювачами р. Шостка є: госппобутові
стоки населених пунктів району, ливневі стоки, стоки з
приватних гаражів та садиб, розміщених в прибережній смузі
річки, стоки казенного заводу "Зірка".
Значення індексу сапробності на ділянці р. Шостка, що
протікає в межах Свемівського мікрорайону становив 1,70, в
межах оз. Галенківка – 1,89, в зоні стоку води з очисних споруд
– 2,02. Дослідні ділянки річки належали до β-мезосапробної зони,
клас якості води – помірно забруднена. Розряд якості води в межах
Свемівського мікрорайону та оз. Галенківка характеризувався як
достатньо чиста, нижче стоку води з очисних споруд – як слабко
забруднена. Таким чином, р. Шостка належить до βмезосапробних водойм. Нижче стоку води з очисних споруд
органічне забруднення зросло, однак стан води залишився
задовільним.
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ДИНАМІКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
У М. ШОСТКА ТА ШОСТКИНСЬКОМУ РАЙОНІ
ЗА 2001-2010 РОКИ
Юрковська О.В.
Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради
Сумської області
gimn-shostka@mail.ru
На сьогоднішній день стало гостре питання посилення
контролю за динамікою викидів в атмосферне повітря від
стаціонарних та пересувних джерел і впровадження комплексу
заходів, які б забезпечили утримання на одному рівні викидів
від промислових підприємств та автотранспорту.
Мета роботи: вивчення динаміки викидів в атмосферне
повітря в м. Шостка та Шосткинському районі протягом 2001 –
2010 років.
Завдання роботи:
1. Проаналізувати частку викидів по м. Шостка та
Шосткинському районі у загальному об’ємі викидів в
атмосферне повітря по Сумській області.
2. Порівняти викиди деяких забруднюючих речовин від
стаціонарних та пересувних джерел.
3. Визначити основні забруднювачі атмосферного повітря.
4. Розглянути основні заходи по зменшенню викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Основними забруднювачами повітря в м. Шостка є такі
промислові підприємства: Казенний завод "Імпульс"; Казенний
завод "Зірка"; ВАТ "Шосткинський завод хімічних реактивів";
ВАТ "Свема" (окремі виробництва); Шосткинське підприємство
"Харківенергоремонт",
міський
транспорт.
Основними
забруднювачами є: окис вуглецю; окис азоту; тверді речовини;
сірчистий ангідрид; вуглеводні речовини.
У ході проведеної роботи по вивченню динаміки викидів в
атмосферне повітря з’ясовано, що:
1. Частка викидів по м. Шостка і Шосткинському районі у
загальному об’єму викидів в атмосферне повітря становить
4,6%.
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2. Рівень забруднення атмосферного повітря з 2001 по 2006
років знизився на 24%, а з 2007 року знову збільшився.
3. В структурі викидів в атмосферне повітря частка викидів від
стаціонарних джерел зменшується, а частка від
автотранспорту зростає на 28,5%.
Для поліпшення екологічної ситуації треба виконати ряд
заходів:
Впровадження екологічно чистих технологій; газифікація
обладнання підприємств; зміна застарілого обладнання та
установка чистки газу; забезпечення розвитку пасажирського
електротранспорту.
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ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ У ПРИЛАДОВИХ ПЛІВКОВИХ
СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ
Кілиб О.С., к.ф.-м.н. Бурик І.П.,
Конотопський інститут СумДУ,
e-mail: kilyb.alexander@gmail.com
Перспективним та ефективним рішенням у технології
виготовлення польових транзисторів HKMG – High-K Metal Gate
стало використання термічно стійких плівкових матеріалів на
основі Ta, W та інших тугоплавких металів та їх сполук з Si, C,
O, N, H та інші. Із запровадженням 45-нанометрових процесорів
у 2007 р. відбулася заміна матеріалу ізолятора з SiO2 (при таких
технологічних нормах вступав у дію ефект квантового
тунелювання, і заряди вільно проникали через ізолятор,
приводячи до витоків струму і суттєвого збільшення
енергоспоживання) на HfSiON (k=20-40) товщиною в 3 нм, що
дало можливість зменшити витоки струму в 20-1000 разів.
Однак, гафнієвий ізолятор виявився не сумісним з
полікремнієвим затвором. Останній також довелося міняти на
металевий у вигляді тугоплавкого сплаву (TaN, TaC, WN). Досі
використанню металів заважав той факт, що після імплантації
домішок пластина проходить відпалення при температурі 12001300 К, що близько до температури плавлення легкоплавких
металів і сплавів, але не полікремнію, який і використовувався у
затворі. Таким чином, на сьогодні існує необхідність у
систематичних дослідженнях фізичних процесів у приладових
плівкових структурах на основі тугоплавких металів.
Гетерогенні плівки Re+Re(N,O)x, Mo+Mo(C,N)x та
W+W(C,O)x були отримані у вакуумній установці типу ВУП-5М
з використанням електронно-променевого методу осадження.
Вивчення фазового складу та структури плівок проводили
методом електронної мікроскопії за допомогою просвічуючого
електронного мікроскопу ПЕМ-125К.
Узагальнюючи результати цих досліджень відмітимо, що як
правило при низьких швидкостях конденсації спостерігається
формування аморфних плівок або домішкових фаз у вигляді
карбідів, нітридів, оксидів та інших сполук з залишковими
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газами вакуумної камери. Відпалювання таких зразків
призводить до протікання твердофазних реакцій та утворення
термостабільних сполук. Поряд з цим, при збільшенні швидкості
конденсації та температури підкладки у технологічному вакуумі
10-3Па вдається отримувати нанодисперсні плівки Re, Mo та W з
близькими до масивних зразків параметрами кристалічних
ґраток.
Для стабілізованих в області проміжних температур
гетерогенних плівок (після 2-3 циклів термообробки) було
встановлено, що при збільшенні температури питомий опір
перших змінюється дуже повільно, у випадку плівок
Re + Re(N,O)x та Mo + Mo(C,N)x спостерігається його
зменшення. Це можна пояснити тим, що у цих випадках
проявляється конкуренція між напівпровідниковою та
металевою провідністю, яка в свою чергу обумовлена
залежністю від концентрації домішкової та металевої фаз в
плівках. Отримані результати також дозволили оцінити
значення ширини забороненої зони таких зразків, що становили
~ 10-3-10-2 еВ, що набагато менше ніж для напівпровідників ~ 10 1
-1 еВ.
Таким чином за рахунок перерозподілу домішкових фаз
після термообробки залишається можливим формування
металоплівкових структур з різними механізмами провідності.
Це може бути використано у сучасних технологіях виготовлення
активних та пасивних елементів мікросхем та сприятиме
подальшій їх мініатюризації.
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АДАПТИВНІ БІОЛОГІЧНІ РИТМИ. РОЛЬ СВІТЛА
В ЖИТТІ ОРГАНІЗМІВ
Кокшайкина М. М, Курносенко О.В.
ШНВК: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей
Шосткинської міської ради
myskura@ukr.net
Мета роботи – дізнатися більше про саме світло,
хронобіологію, сезонні та добові ритми, хронофармакологію та
хрономедицину.
Усі явища, що відбуваються на Землі, зумовлені
космічними впливами або істотно від них залежать.
Природу світла вчені намагалися розгадати понад дві
тисячі років, але змогли це зробити тільки у 20-му столітті.
Завдяки сонячному світлові кілька мільярдів років тому на Землі
з’явилося життя. Енергія Сонця і зараз «годує» всі живі істоти
нашої планети.
Багаторічні спостереження сонячних плям показали, що
їхня поява базується на закономірності із дещо мінливим
впливом, близьким до 11 років. Тому вірніше називати цей
проміжок часу не періодом, а циклом сонячної активності.
Припливно-відпливні ритми зумовлені рухом Місяця
навколо Землі.Особливо чітко вони визначені у мешканців
припливно-відпливної зони (літораль).
Вся жива природа чутливо реагує на добові зміни. Такі
ритми називають циркадіанними.
Дослідження фотоперіодичних реакцій організмів має
важливе практичне значення. Змінюючи довжину світлового
періоду в умовах штучного утримання свійських тварин і
культурних рослин, можна регулювати процеси їхнього росту й
розвитку,
підвищувати
продуктивність,
стимулювати
розмноження тощо.
Організмам властивий річний біологічний ритм (біоритм
– ритм життя). Відомі добові, місячні та річні ритми.
Існують коливання фізичних, інтелектуальних, емоційних
здібностей людини, кожне з яких має свій період: фізичний —
23 дні, емоційний — 28 днів, інтелектуальний — 33 дні. У
23

кожному циклі перша половина становить позитивний
напівперіод, друга негативний. У всіх трьох циклах день
переходу синусоїди в негативну область і назад називають
критичним. Щоб обчислити критичні дні, потрібно порахувати
повне число днів життя від моменту народження до дня, для
якого ведеться розрахунок. Число це ділиться на тривалість
кожного циклу. При цьому потрібно мати на увазі, що одразу
після народження всі три синусоїди роблять дружний кидок від
нуля угору — людина почала жити.
У межах наукової роботи я розробила комп’ютерну
програму, яка визначає коливання біоритмів за введеними датою
нарождення і поточною датою. Моя програма визначає кількість
прожитих людиною днів, виводить значення коливань (у %) на
поточний день, будує графік коливань на поточний місяць.
Знання про
закономірності біологічних ритмів
використовують у профілактиці, діагностиці й лікуванні
захворювань людини (хрономедицина), при організації режимів
праці і відпочинку людей (хроногігієна), у космічній біології і
медицині.
Хронотип людини частіше за все визначають залежно від
того, в який час доби спостерігається активна фаза біологічного
ритму сну-бадьорості. Відмінності в цьому ритмі дозволили
серед людей виділити групи вранішнього та вечірнього типу.
Перші отримали назву «жайворонки», вони рано увечері
лягають спати і рано вранці прокидаються. Навпаки, другі, або
«сови», лягають спати пізно і, відповідно, пізно прокидаються.
Крім цих, виділяють групу людей, яких не можна віднести до
жодного з цих типів («голуби»).
Завдання хрономедицини — знайти способи застосування
хронобіологічних даних для профілактики, діагностики та
підвищення ефективності лікування захворювань у людей.
Один і той же засіб в різний час доби виявляє на організм
різну, інколи прямо протилежну дію. З цих позицій підпис: «По
1-й таблетці 3 рази на день»—недостатній. Необхідно
пов'язувати дозу препарату з конкретним часом його прийому.
Мета всіх хронотерапевтичних заходів — застосувати ліки в той
час, коли спостерігається найбільший ефект від їхньої дії.
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ХІМІЧНЕ ОТРИМАННЯ ГРАФЕНУ
Федоренко М.Ю.
Шосткинський інститут СуМДУ
Графе́н (англ. graphene) – двовимірна алотропна
модифікація вуглецю, утворена шаром атомів вуглецю, утворена
шаром атомів вуглецю завтовшки в один атом, що знаходяться в
sp²-гібридизації і з'єднаних за допомогою σ-і π-зв'язків в
гексагональну двовимірну кристалічну решітку.
Незважаючи на те, що товщина графену
становить всього
один атомний шар, він є стабільним утворенням, здатним
зберігати свою кристалічну структуру, як у вигляді вільних
плівок, так і на різних типах поверхонь. Графен стійкий до
окислення як за нейтральних умов, так і в агресивних
середовищах, що розширює можливі межі експлуатації. Кристал
графена дуже легко деформується. Вуглецеві нанотрубки
представляють собою ні що інше, як згорнуті листи графена.
Графен має значну провідність, тоді як жодна інша плівка
відповідної товщини не є гарним провідником електричного
струму. Графен одним з найперспективніших конструкційних
матеріалів в сфері нанотехнологій, що визначає актуальність
дослідження.
Наше дослідження було направлене на знаходження та
реалізацію простого лабораторного способу хімічного
отримання графену для подальших досліджень фізико-хімічних
властивостей.
Для отримання розшарованого графіту було проведення
імпенгування його сірчаною кислотою. Нагрівання графіту,
просоченого сірчаною кислотою призвело до розкладання
сірчаної кислоти і подальшого збільшення відстані між шарами.
Для електронномікроскопічних досліджень лусочки графіту
переносились на мідні опорні сітки.
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ВИКОРИСТАННЯ НАНОВУГЛЕЦЕВОГО
МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ОБМОТОК В ЕЛЕКТРИЧНИХ
МАШИНАХ (ГЕНЕРАТОРАХ)
Щербак А.С., к.п.н., Мар'їнських Ю.М.
Шосткинський інститут Сумського Державного
університету
41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 1
shi_nir@sm.ukrtel.net
На даний момент одним з актуальних питань є екологічно
чисте отримання електроенергії. Один із способів –
використання електричних машин.
Електричні машини невід'ємно пов'язані з електричною
енергією. Її переваги перед іншими видами енергії:
- найбільш універсальна енергія, легко перетворюється в
інші види: механічну, теплову, хімічну, променисту енергію;
- можливість передавати її на великі відстані з малими
втратами;
- можливість доставляти електричну енергію в будь-яку
точку на Землі.
Електричну енергію виробляють на електростанціях, де
механічна енергія пари, води перетворюється в електричну за
допомогою електрогенераторів.
Електричний генератор – це пристрій, в якому неелектричні
види енергії (механічна, хімічна, теплова) перетворюються в
електричну енергію.
Принцип
дії
генератора
заснований
на
явищі
електромагнітної індукції – виникненні електричної напруги в
обмотці статора, що знаходиться в змінному магнітному полі.
Воно створюється за допомогою обертового електромагніту –
ротора при проходженні по його обмотці постійного струму.
Змінна напруга перетвориться в постійну напівпровідниковим
випрямлячем.
Існує ряд провідників, в яких, при виконанні деяких умов,
втрат енергії при протіканні струму немає. У рамках класичної
фізики цей ефект неможливо пояснити. Але при використанні
надпровідників (за цих умов) в обмотках і струмопровідних
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частинах
генератору
багаторазово
збільшується
його
(генератора) потужність, що дозволяє зменшити його габарити!
Відомо, що обмотка соленоїду в стані надпровідності має
нульовий опір. Якщо така обмотка замкнена накоротко, тоді
наведений в ньому електричний струм зберігається практично
нескінченно довго. Магнітне поле незгасаючого струму, що
циркулює в обмотці магніту, дуже стабільне, не має пульсацій,
що дуже важливо для низки практичних застосувань у науководослідних пристроях і агрегатах.
Порівняно невеликі надпровідні магніти з енергією
магнітного поля до сотень кДж виготовляють з щільно
намотаною обмоткою, що містить 30-50 відсотків надпровідника
в поперечному перерізі дроту.
З цією метою найбільш привабливими матеріалами є
наноконструктивні композити, що які виготовлені за
нанотехнологіями. Компонентами генераторів електричної
енергії в недалекому майбутньому стануть високотемпературні
надпровідники, з яких виготовлятимуться кондуктори-ротори.
Використання криогенної системи забезпечує стабільний режим
роботи електрогенератору.
В залежності від фізико-хімічних властивостей та
надпровідних температурних характеристик дротів, можливе
виробництво електрогенераторів з широким спектром
використання їх в різних галузях.

27

28

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕТАПИ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Безпальча М.Е., Коваленко Л.О.
ШНВК: спеціалізована школа I-II ступенів –ліцей,
e-mail: shnvk_lyseum@mail.ru
На сучасному етапі розвитку суспільства економікоматематичне моделювання набуває важливий практичний
характер. Необхідність моделювання в економіці вирішує багато
проблем. Використання методів моделювання у навчанні
дозволяє формувати фахівців нового покоління. Це важливо для
багатьох спеціальностей.У теоретичній частині роботи наведена
історія розвитку такої наукової дисципліни, як математична
економіка. Йдеться мова про її моделі , а також етапи
розв’язування математичних задач з економічним змістом. У
практичній частині приводяться приклади розв’язування задач
за допомогою математичного моделювання, лінійного
програмування , простих і складних відсотків, геометричної та
алгебраїчної прогресій, елементів прикладної математики та
диференціального числення, визначеного та невизначеного
інтегралів, показникової, логарифмічної й степеневої функцій,
теорії ймовірності та статистики, теорій матриць й множин.
Сьогодні учень і доросла людина постійно чують розмови про
інвестиції, позики, кредити, фонди. Сучасне життя є своєрідною
економічною школою. Математичні та економічні знання,
вміння їх використовувати на практиці необхідні людям різних
професій: будівельнику та продавцю, повару та агроному,
вчителю та інженеру, а особливо – економісту.
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ТЕОРЕМА ШТЕЙНЕРА–ЛЕМУСА
Осипенко Є. В., Бур О.В.
ШНВК: спеціалізована школа I-II ступенів –ліцей,
e-mail:shnvk_lyseum@mail.ru
У роботі представлено доведення теореми Штейнера –
Лемуса: яке полягає в тому, що треба довести, що якщо в
трикутнику рівні бісектриси двох різних кутів, то цей трикутник
рівнобедрений
Мета: довести теорему Штейнера –Лемуса та опрацювати інші
доведеня, вивчити історію цього питання в історії математики.
Актуальність даної теми полягає у використанні знайдених
доведень для розв’язування задач підвищеної складності –
олімпіадних
,
конкурсних
.
Наукова робота складається зі вступу, 4 розділів, висновку та
списку використаних джерел.
У вступі обґрунтовано вибір даної теми, зазначено
актуальність, мету, а також описано стан дослідження та
сформульовано поставлену задачу.
У розділах приведено історичні данні та розглянуто 9
способів доведення поставленої задачі та сформульовано 10
узагальнюючу задачу та її доведення.
У висновку підкреслено, що мета досягнута, автору вдалось
відшукати відомі доведення теореми Штейнера -Лемуса та
вибрати з них якомога точніші, більш гарніші та більш
геометричні,
представити
10
різноманітних
підходів
додоведення даної теореми, відмічена оригінальність деяких
розв’язків. Усі представлені в роботі способи доведення теореми
Штейнера–Лемуса дозволили узагальнити її та застосувати до
розв’язування цілого класу інших, більш складних задач, які
зустрічаються на всеукраїнських олімпіадах, турнірах,
конкурсах.
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НЕСТАНДАРТНІ ПРИЙОМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Рудова К. Є., Коваленко Л.О
ШНВК: спеціалізована школа I-II ступенів –ліцей,
e-mail:shnvk_lyseum@mail.ru
Ця робота присвячена одному з найголовніших понять
математики-поняттю про ірраціональні рівняння. Вона
розпочинається з історичної довідки, у якій розкрита
фундаментальна суть ірраціональних чисел. У теоретичній
частині наведено основні відомості про ірраціональні рівняння,
пояснено причини появи сторонніх і втрати справжніх коренів
рівняння. У практичній частині детально розібрані нестандартні
рішення, які недостатньо глибоко вивчаються в шкільній
програмі і, як правило, викликають труднощі.
Мета: вивчити різні способи розв’язання ірраціональних
рівнянь, типи рівнянь, що вимагають застосування як
традиційних методів розв’язання так і використання знань з
різних розділів математики :тригонометрії, геометрії, алгебри та
початків аналізу. Для досягнення поставленої мети необхідно:
вивчити теоретичний матеріал, підібрати й розглянути задачі
для даної теми.
Актуальність роботи: робота стане помічником тим учням,
які цікавляться математикою, відвідують гурткові заняття,
заняття щодо підготовки до олімпіад , тому що дані вправи
вибрані з текстів - завдань математичних конкурсів, турнірів,
олімпіад, а також може бути використана в начальному процесі
в системі довузівської підготовки, в школах(класах) з
поглибленим
теоретичним
та
практичним
вивченням
математики, ліцеях та гімназіях природничо-математичного
профілю та для самостійної підготовки до ЗНО.
Отже, вивчаючи цю тему я маю на меті розвиток розумових
навичок, уміння узагальнювати й конкретизувати, формування
уявлень про аксіоматичну основу будь-якої теорії як систему
знань.
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ
ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ
Кравченко В.О., Кузьменко К.В., Шкіра А.М.
Шосткинський інститут
Сумського державного університету
Важливими елементами мікро- й макроекономічної теорії
раціонального господарювання є, з одного боку, виробник, який
витрачає економічні ресурси для виготовлення товарів або
надання послуг, а з іншого - виробничі технологічні процеси.
Вивчаючи економічні процеси в сучасному суспільстві
для побудови економіко-математичної моделі, яка описує
внутрішній бік виробництва, потрібно зібрати необхідну
інформацію про фактори й ресурси, які впливають на обсяг
продукції, що випускається.
Аналіз виробництва здійснюють за допомогою теорії
виробничих функцій, виникнення якої відносять до 1928 p., коли
було опубліковано статтю «Теорія виробництва» американських
учених - економіста П. Дугласа й математика Д. Кобба. В цій
статті було здійснено спробу визначити емпіричним шляхом
вплив витрачених капіталу й праці на обсяг випуску продукції в
переробній промисловості США. На підставі статистичних
даних за 1899-1922 pp. було поставлено такі задані:
1) визначити клас функцій, який найкраще наближує
співвідношення між трьома вибраними характеристиками
виробничої діяльності;
2) знайти числові параметри, шо задають конкретну
функцію;
3) порівняти добуті результати - значення функцій - із
фактичними даними.
Д. Кобб запропонував функцію вигляду у =АКαLβ, де у обсяг випущеної продукції; К - обсяг основного капіталу; L витрати праці; А, α, β - числові параметри, що задовольняють
умови А> 0, α + β = 1.
Виробнича функція багатьох змінних - це функція, незалежні змінні якої набувають значень обсягів ресурсів, що
використовуються у виробництві (число змінних п дорівнює
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числу ресурсів), а значення функції виражає обсяг випуску
продукції.
Вибір степеневої функції було зумовлено двома
причинами:
1) степенева функція є однією з найпростіших із
нелінійних функцій і за допомогою логарифмування зводиться
до лінійної;
2) вона враховує нульовий ефект виробництва: якщо один
із факторів дорівнює нулю, то й виробнича функція дорівнює
нулю. Економічно це означає, що, не витрачаючи жодного з
видів ресурсів, неможливо одержати продукцію.
Для окремого підприємства виробнича функція може
пов'язувати обсяг випуску продукції (в натуральному або
вартісному вираженні) з витратами робочого часу за різними
видами трудової діяльності, різноманітними видами сировини,
енергії, основного капіталу тощо. Виробничі функції такого
типу характеризують технологію підприємства. Будуючи
виробничу функцію для регіону або країни в цілому, за обсяг
річного випуску у (так позначатимемо обсяг випуску або доход
на макрорівні) зазвичай беруть їхній сукупний продукт (доход);
як ресурси розглядають основний капітал і працю. Таким чином,
дістають двофакторну виробничу функцію, наприклад функцію
Кобба-Дугласа.
Від двофакторної виробничої функції переходять до
трифакторної. За третій фактор іноді беруть обсяг природного
ресурсу, який використовується у виробництві. Крім того, як
особливий фактор росту виробництва може розглядатися
науково-технічний прогрес.
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ТЕХНІКА ВИБОРУ ХОДА У ШАХАХ
Кочубей О. В.
Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1
Метою роботи є дослідити алгоритм вибору ходу та
описати створений мною власний алгоритм.
Відповідно меті було окреслено наступні завдання:
- на простих прикладах завдань роз'яснити основні
поняття, а також намітити можливі прийоми відшукання
рішення;
- викласти прийоми рішення, засновані на зовнішніх
особливостях початкової позиції, безпосередньо за змістом
партії;
- створити математичну модель алгоритму;
- розкрити поняття базового алгоритму;
- дослідити різні розгалуження ходів-кандидатів;
- відпрацювання алгоритму вибору ходу на практиці.
Обрана тема є актуальною. Навіть більш кваліфіковані
любителі шахів не можуть обійтися без складання алгоритму,
відпрацьовуючи техніку вибору хода.
У роботі було дано визначення поняття техніка вибору ходу,
алгоритму вибору ходу, виділені основні принципи
моделювання алгоритму, розглянуті поняття базового алгоритму
та процесу оцінки і знецінення, а також розглянуті алгоритми
розв’язку ходів – кандидатів та розрахунок варіантів. Так у
дослідницькій роботі на прикладах партій роз'яснюються
основні поняття алгоритму, його моделювання, а також намічені
можливі прийоми складання алгоритму. У першу чергу
викладаються прийоми техніки вибору ходу. Далі розбирається
можливість застосування алгоритму на практиці.
Шахіст, що поставив за мету досягти успіхів у змаганнях,
повинен виробити в собі здатність розраховувати варіанти
швидко, з мінімальною витратою часу. Три фактори гарантують
знаходження правильного ходу: перегляд всіх варіантів;
упевненість в тому, що ми розглянули і врахували всі найкращі
ходи; і сувора економія часу, витраченого на обдумування.
Також треба пробігати по численних гілочках дерева
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розрахунку, при складних варіантах, тільки один раз. Ходикандидати потрібно визначити відразу ж і точно їх собі
перерахувати.
У цій науково-дослідницькій роботі шукаються шляхи
вирішення проблеми, що пов’язані з найважливішим етапом
будь-якої шахової партії - стратегією вибору ефективного ходу,
також використовується аналіз власного досвіду як шахістарозрядника.
Незважаючи на довгу історію шахової гри, ця проблема ще
далека від свого остаточного розв’язання. Ще не знайдений
абсолютно правильний, з математичної точки зору, алгоритм
вибору ходу. Якщо не брати до уваги практичну сторону гри, в
якій існують практично необмежені можливості вибору
варіантів, розіграшу, що не дозволяє розробити математично
вірну теорію гри.
Результати, які будуть одержані при розв’язанні розглянутої
проблеми, можуть мати прикладне значення при розробці
алгоритмів. Це ще раз підтверджує актуальність та практичне
значення даної роботи.
Ця робота є логічним продовженням двох попередніх тем
науково-дослідницьких робіт «Голландській захист» та
«Розв’язок шахових задач», виконаних мною у 2009-2010 та
2010-2011 н.р.
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ШАХОВА МАТЕМАТИКА
Дель М. В.
Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1
Метою роботи є дослідження простежити як математичні
знання використовуються на шаховій дошці, та як шахи
допомагають у вирішенні математичних задач.
Відповідно меті було окреслено наступні завдання:
- дослідити роль математики в історії виникнення шахів.
- встановити як проявляється математика у процесі шахової
гри, які математичні «хитрощі» допомагають шахістам
раціональніше вести партію.
- зібрати і розв’язати математичні задачі на шахову
тематику.
- класифікувати шахово-математичні задачі.
Практичне значення роботи полягає в тому, що завдання із
застосуванням шахової теорії часто зустрічаються на олімпіадах
по математиці, а також знання деяких, знайдених мною,
математичних «хитрощів», допоможе шахістам раціональніше
вести партію. В цьому і полягає актуальність обраної теми.
Майже в кожній збірці олімпіадних математичних завдань,
або книзі головоломок і математичного дозвілля можна знайти
красиві і дотепні завдання за участю шахівниці і фігур.
Наприклад, завдання про хід коня, якою займався великий
математик Леонард Ейлер, або завдання про вісім ферзів, їй
займався великий математик Карл Гаусс.
Запропонована мною класифікація та задачі, які містить
кожен з наведених вище типів, можуть бути використані як
науковий довідник-посібник для тих, хто готується до олімпіад з
математики, для викладання у шахових та математичних
гуртках, а також просто для людей, які цікавляться математикою
і для загального розвитку.
Вибір успішного рішення в складних ситуаціях, що
виникають на практиці, можна порівняти з вибором хорошого
ходу в шаховій партії в умовах обмеженого годині. Гра в шахи не лише цікаве, але і корисне зайняття. Шахи розвивають творчі
навички і комбінаторні здібності. Шахи – це і вид
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інтелектуальної боротьби, і змагання, а будь-яке змагання
удосконалює сильні риси особистості. Проте будучи прекрасним
відпочинком для юриста, лікаря, художника і навіть інженера,
шахи ніяк не стають засобом розумової розрядки для
математика, мозок якого при рішенні шахових проблем
продовжує діяти в колишньому ключі.
Гіпотеза виникнення шахів з магічного квадрата заснована
на беззаперечному матеріалі. Зважаючи на те, що магічні
квадрати з’явилися набагато раніше, ніж перші згадки про шахи,
має сенс для істориків гри перенести дослідження в нову галузь
і в більш ранній період.
Досі вважалося, що шахи придумані, а їх елементи штучні.
Це знижувало їх авторитет як мистецтва. Оскільки «матеріал»
шахів природній, і подібно музиці й архітектурі має
математичну основу, то шахове мистецтво варте займати високе
місце.
Надалі, в цьому напрямі детальніше можна досліджувати
наступні теми: «Шахова інтерпретація», «Магічні квадрати, як
основа виникнення шахів», «Програмування шахової гри» і т.д.
Мета науково–дослідницької роботи була досягнута в
повному обсязі. Аргументація вивчення проводиться у вступі та
висновках. Практичне значення та актуальність теми була
доведена.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ
VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS
Жарикова Є.О.
Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради
Сумської області
gimn-shostka@mail.ru
Середовище програм MS Office є основою роботи
користувача. За допомогою пакету його програм ми обробляємо
інформацію та створюємо власні проекти. Під час роботи
користувачу доводиться постійно виконувати рутинні дії, які
забирають багато часу. Програма, що досліджена у роботі –
макрос, є автоматизацією нашої праці. Додаток Visual Basic
(VBA) дозволяє розширити і вдосконалити роботу з програмами
MS Office.
Мета роботи дослідити існуючі підходи до навчання учнів
використовуючи засоби VBA на основі прикладних програм і
запропонувати рекомендації та практичні приклади для більш
глибокого вивчення можливостей пакету офісних програм.
Об'єктом дослідження є автоматизація роботи в
середовищі MS Office за допомогою Visual Basic.
Предметом дослідження є розробка макросів в MS Office.
Завдання роботи:
1) Досліджувати існуючі підходи до навчання школярів з
використанням програмних додаткових можливостей пакету
офісних програм;
2) Розробити практичні вправи для більш глибокого
засвоєння можливостей середовища MS Office;
3) Автоматизувати дії за допомогою Visual Basic.
4) Стимулювання творчої активності педагогів та учнів
5) Полегшення і прискорення робота користувача при
роботі з MS Office;
6) Популяризація макросу.
Методи дослідження:
1) Спостереження за роботою користувача;
2) Систематизація досліджуваної проблеми на основі роботи в
програмах MS Office;
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3) Критичний аналіз та узагальнення;
4) Аналіз ефективності результатів діяльності;
Додаток Visual Basic (VBA) повністю виправдовує свої
сподівання. Він значно полегшить роботу з ПК та є гарантом
швидкості та надійності. При використанні макросу
зменшується відсоток помилок. Користувач сам створює
макроси за власними потребами, вимогами, бажаннями. Деякі
види можна записати не знаючи мови програмування, що робить
його більш доступним навіть для початківця та підвищує надію
на популяризацію.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ОПЕРАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ WINDOWS 8
Кулик Д.Булашенко А. В
Шосткинський інститут СумДУ
Windows 8 – кодове ім'я операційної системи (ОС) від
компанії Microsoft, яка знаходиться у розробці та належить до
сімейств
ОС Microsoft
Windows,
що
розробляється
транснаціональною корпорацією Microsoft. Вихід Windows 8
очікується у 2012 року.
Основні характеристики та особливості. Відповідно до
офіційно непідтверджених відомостей, головною особливістю
Windows 8 буде підтримка 128-бітної (128-розрядної)
архітектури. У жовтні 2009 року з'явилася неофіційна
інформація про те, що розробники Windows 8 в цей момент
реалізують впровадження повної бінарної сумісності з
існуючими 64-бітними інструкціями. Встановлюються угоди з
провідними виробниками процесорів та інших апаратних
засобів, включаючи компанії Intel, AMD, Hewlett-Packard іIBM.
Згідно з інформацією, у Windows 8 буде приділено увагу системі
розпізнавання голосу і голосовому управлінню. Серед інших
можливих нововведень передбачається присутність поліпшеної
роботи віртуалізації, що дозволяє віртуалізувати всю операційну
систему; тісної інтеграції з мобільною версією операційної
системи, підтримка розпізнавання жестів.
Передбачається, що Windows 8 матиме вдосконалену
систему глибокого сну і відновлення, а також нові функції
забезпечення безпеки, включаючи модифікацію PatchGuard.
Згідно з презентації від Microsoft, у Windows 8 планується
істотно скоротити час завантаження і вимикання в порівнянні з
попередніми ОС сімейства Microsoft Windows. Пильна увага
буде приділена енергоспоживанню та енергоефективності.
Заявлена підтримка інтерфейсу USB 3.0, з'єднань Bluetooth 3.0, а
також бездротових і стереоскопічних дисплеїв. Одним з
нововведень буде система розпізнавання особи користувачів за
допомогою веб-камери. Ця система зможе самостійно
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переводити ПК в різні режими енергоспоживання залежно від
того, чи знаходиться користувач перед веб-камерою чи ні.
Так, Microsoft збирається запустити службу Windows Store,
що повторює багато функцій Apple App Store для iPhone.
Необхідність у збільшенні швидкості завантаження і вимикання
продиктована Google Chrome OS. У Windows 8 будуть присутні
нові інструменти для забезпечення безпеки, які спростять
діагностику та усунення несправностей. Згадується функція
«скидання системи», яка дозволить перевстановити Windows 8,
зберігши при цьому всі призначені для користувача файли.
Також Windows 8 буде підтримувати акселерометри,
шифрування жорсткого диска, підтримку GPS в нетбуках і
ноутбуках, використання WWAN-модулів
У зв'язку з даними першими непрямими відомостями
почали активно з'являтися інформація щодо Windows 8 про те,
що ОС буде поставлятися тільки в 64-бітній редакції, буде мати
повністю інший інтерфейс без меню «Пуск», що вихід
в Інтернет буде можливий прямо з робочого столу і буде
присутня не-деревоподібна файлова система. Найбільш часто
Windows 8 називали кодовим ім'ям «Midori», тоді як «Midori» є
повністю окремою науково-дослідною ОС. Крім «Midori»,
Windows 8 приписували імена «Mojave», «Orient» і деякі інші.
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АНАЛІЗ ФОРМАТУ USB 3.0
Сухих Б.О., Булашенко А.В.
Шосткинсмький інститут СумДУ
Протокол USB (Universal Serial Bus – універсальна
послідовна шина) був розроблений у якості альтернативі
протоколам послідовної та паралельної передачі даних.
Новий стандарт USB 3.0 був створений наприкінці 2008 р. У
цьому стандарті була збільшена спроможна здатність, хоча не
так значимо, як 40-кратне збільшення при переході від USB 1.1
до USB 2.0. Але 10-кратне підвищення пропускної
спроможності від 480 Мбіт/с до 5 Гбіт/с.
Реальна пропускна здатність USB-пристроїв виявляється
значно нижче, ніж максимальна швидкість, що у стандарті USB,
що залежить від цілого ряду змінних факторів. На практиці
спроможна здатність складає 35-30 Мбайт/с для USB 2.0, 400
Мбайт/с та вище для USB 3.0. Коли компанія NEC
запропонувала свій перший контролер USB 3.0, він забезпечував
передачу 500 Мбайт даних за 4,4 секунди зі швидкістю 116,6
Мбайт/с. А на конференції Intel Developer Forum у вересні 2009
року Symwave та MCCI продемонстрували контролери із
спроможною здатністю вище 270Мбайт/с.
Щоб гарантувати надійну передачу даних інтерфейс USB
3.0 використовує кодування 8/10 біт, як і в Serial ATA. Один
байт (8 біт) передається за допомогою 10-ти бітного кодування,
що покращує надійність передачі даних, але зменшує пропускну
спроможність. Тому перехід із бітів на байти здійснюється із
співвідношенням 10:1 замість 8:1.
USB 3.0 підвищує пропускну здатності та оптимізує
енергоспоживання. Інтерфейс USB 2.0 постійно опитує доступ
до енергоспоживаючих пристроїв. У стандарті USB 3.0 є чотири
стани підключення, що називаються U0: U3. Стан підключення
U0 відповідає активній передачі даних, а U3 забезпечує режим
«сну» пристрою.
Окрім різних станів енергоспоживання стандарт USB 3.0
відрізняється від USB 2.0 і більш високим струмом. Якщо USB
2.0 забезпечує поріг струму 500 мА, то у випадку нового
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стандарту поріг струму складає 900 мА. Струм при ініціалізації
з’єднання був збільшений із рівня 100 мА у USB 2.0 до 150мА у
USB 3.0. Ці два параметри є важливими для портативних
жорстких дисків, які вимагають трохи більші струми. Раніше цю
проблему вирішували за допомогою додаткової гілки USB,
одержуючи живлення від двох портів, але для передачі даних
використовували тільки один.
Кабель стандарту USB 3.0 є мідним. Стандарт USB 3.0 має
дев’ять, а не чотири проводи, як у USB 2.0. Передача даних
здійснюється по чотирьох кабелях із п’яти додаткових проводів
у диференційному режимі. Одна пара проводів відповідає за
прийом інформації, інша – за передачу. П’ятий провід
використовується, як «земля».
Стандартний роз’їм Micro-B USB 2.0 має ширину 6.86 мм, а
стандарт Micro-B USB 3.0 для мобільних телефонів, плеєрів та
смартфонів є 12.25 мм. Роз’єми були зроблені таким чином, щоб
забезпечити сумісність із USB 2.0.
Стандарт USB 2.0 дозволяє використовувати кабелі з
довжиною до 5 м, а стандарт USB 3.0 підтримує довжину тільки
до 3 м. Для досягнення максимальної сумарної довжини
припускають з’єднання шести кабелів за допомогою п’яти
концентраторів. На практиці кабель самого USB-пристрою
враховується як один із цих шести, зменшуючи тим самим
сумарну довжину.
Таким чином, користувачі поетапно переходять на USB 3.0,
або материнські плати із відповідними інтегральними
контролерами, або обмежуючись платами розширення PCI.
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КОНСОЛІДАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ ТЕОРІЇ
МУЛЬТИМНОЖИН
Кузьменко К., Булашенко А. В.
Шосткинський інститут СумДУ
Процес консолідації інформації акцентує увагу на 4
послідовних етапах: з’ясування, накопичення й упорядкування
вихідних вимог та даних; виявлення необхідної інформації
(формування інформаційних ресурсів); аналіз та синтез
інформації (добування та придбання знань); своєчасне та
забезпечення використання інформації у необхідній формі для
підтримки прийняття рішень (див. рисунок).
Відмінною особливістю процесу консолідації інформації є
множинність та повторюваність даних, що описують як об’єкти,
що розглядаються, так і їх властивості. З точки зору математики
такі
багатоознакові об’єкти
можна
представити
як
мультимножини або множини з елементами, що повторюються.
Мультимножину можна розглядати або як одну з окремих
форм множини (як це звичайно прийнято вважати, наприклад, у
комбінаторній математиці), або як самостійне поняття, більш
загальне, ніж множина.
Можливість багаторазового входження елементів у
мультимножину створює нову якість, що відрізняє
мультимножину від звичайної ординарної множини та породжує
суттєво більшу, ніж у множин, різноманітність видів та
особливостей мультимножин.
Теорія мультимножин значно спрощує формалізацію
процесу консолідації інформації. Методи теорії мультимножин
можуть бути використані у спеціалізованих програмних засобах,
що підтримують процес консолідації інформації, наприклад, при
кластерізації інформації.
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МОДЕЛЮВАННЯ МОНОЛІТНИХ
МЕТАЛОДІЕЛЕКТРИЧНИХ ФІЛЬТРІВ В
ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MICROWAVE STUDIO
Кулик Д., Кравченко В.,Булашенко А. В
Шосткинсмький інститут СумДУ
Особливості створення пристроїв НВЧ діапазонів,
накладають свій відбиток на використання програмного
забезпечення. Навіть при динамічному розвитку комп’ютерної
техніки та відповідного програмного забезпечення, не в повній
мірі забезпечується точність розрахунків, та використання
результатів для практичних цілей.
Нами розглянуто можливості використання програмного
середовища CST MICROWAVE STUDIO для аналізу монолітних
металодіелектричних фільтрів (МДФ), на прикладі двох
резонаторного фільтру.
Розглянемо фізичну модель фільтру, яка була досліджена.
Двох резонаторний МДФ являє собою керамічний прямокутник
із двома наскрізними циліндричними отворами, керамічна
основа вкривається шаром металізації із усіх сторін крім однієї,
торцевої, на яку будуть нанесені контактні площадки, та
прямокутні площадки навколо наскрізних отворів, які також
вкриті шаром металізації із внутрішньої сторони див. рис.1.

Рисунок 1
Прямокутні площадки разом із внутрішньою металізацією
циліндричних отворів створюють резонансний четверть
хвильовий елемент. Металізовані контактні площадки та
прямокутна металізація навколо резонатора забезпечують
зв'язок між резонаторами, та вхідним і вихідним колом. Кожна
металізована площадка є навантаженою ємністю для
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відповідного резонатора,тобто зв'язок відбувається через
електричне поле, і від величини цього зв’язку ми зможемо
досягати бажаних характеристик, що і виконується під час
налаштуванні фільтрів.
З метою використання вибраного програмного середовища
необхідно розробити відповідну структурну модель, яка
відповідає реальним геометричним та конструктивним
параметрам МДФ. При цьому виникає проблема врахування
особливостей підключення портів, що моделюють зв'язок
фільтру з зовнішніми колами.
На практиці збудження резонаторів можна реалізувати
декількома методами, один з яких (розглянутий в даному
прикладі) за допомогою коаксіальних ліній передачі.
Безпосереднє під'єднання цих коаксіальних ліній до відповідних
контактних площадок неможливе, бо за таких умов збудження
структури фільтру не відбувається. Для розв’язання цієї
проблема необхідно подовжити центральну жилу вхідної
(вихідної) коаксіальної лінії передачі відносно її зовнішнього
провідника та з’єднали його з вхідною (вихідною) контактною
площадкою, через яку відбувається зв'язок із резонаторами по
вхідному (вихідному) колу. Тим самим забезпечується зв’язок
відповідних елементів за електричним полем.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ АДАПТИВНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ
ТЕОРИИ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ЧИСЛОМ ВХОДНЫХ
НЕЙРОНОВ
Малышок Е., Булашенко А. В., Забегалов И. В.
Шосткинский институт СумДУ
Обеспечение
оптимальных
режимов
управления
различными объектами часто невозможно без оперативной
идентификации текущей ситуации, которая может выполняться
с помощью нейронных сетей адаптивной резонансной теории
(АРТ).
При
помощи
нейронной
сети
производится
сопоставление входных процессов с процессами известных
классов, которые получены на этапе обучения сети и хранятся в
весах ее связей. Если параметр сходства входного изображения
с одним из известных изображений в памяти сети превышает
заданный порог, то можно с достаточной точностью определить
тип текущего процесса.
Однако при распознавании процессов, протекающих на
границе двух или большего числа соседних классов, хранящихся
в памяти нейронной сети АРТ, параметр сходства может не
достигать пороговых значений ни для одного из известных
классов, в результате чего не определяется класс наблюдаемого
процесса.
Для преодоления этого недостатка используются сети АРТ с
дополнительным слоем управляющих нейронов, необходимых
для блокирования нейронов входного слоя по следующему
алгоритму: если входное изображение не резонирует ни с одним
из известных изображений, активируется первый нейрон
дополнительного слоя, который блокирует часть поля входных
нейронов, воспринимающих информацию на начальном этапе
идентифицируемого процесса.
Если и после блокирования первой части входных нейронов
распознать входной процесс не удается, то активизируется
следующий нейрон дополнительного слоя, блокирующий
дополнительную часть входных нейронов. Цикл активизации
управляющих нейронов дополнительного слоя продолжается до
тех пор, пока динамический процесс не будет распознан по
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какой-то его последней части.
При
идентификации
режимов
функционирования
динамических объектов может возникать необходимость
введения дополнительной информации, уточняющей те или
иные характеристики динамических процессов, что требует
подключения к нейронной сети дополнительных входных и
интерфейсных нейронов, не требующих при этом переобучения
сети. В связи с этим для идентификации процессов разработана
нейронная сеть АРТ, которая позволяет как уменьшать, так и
увеличивать число входных обрабатывающих нейронов.
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КОМПЛЕКС ПРОГРАМ «ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ»
Котлубаєв М.Є., к.т.н., доц. Лєпіхов О.І.,
Конотопський інститут СумДУ,
e-mail: makc.91@mail.ru
Використання комп’ютерних технологій при проведенні
занять (IT-технології, віртуальні аналоги осцилографів,
програмні продукти для розрахунку віртуальних електричних
кіл і т.п.) все більше застосовується у навчальному процесі. Це
пов'язано з потребою зменшення матеріальних та часових
витрат на виконання окремих завдань.
Для підвищення ефективності вивчення дисципліни
«Матеріали електронної техніки» нами було розроблено
комплекс віртуальних програм: «Вивчення температурної
залежності електричного опору металевих провідників»,
«Вивчення контактних явищ у металах», «Дослідження
напівпровідникових
терморезисторів»,
які
дозволяють
студентам змоделювати експеримент для вивчення відповідних
температурних залежностей в металах та напівпровідниках.
Програми розроблені на мові програмування С++ Builder 6.
Кожна з програм включає в себе:
1. Допуск до лабораторної роботи.
2. Набір зразків матеріалів від 10 до 30 різновидів з
різними характеристиками.
3. Узагальнену схему на основі якої виконується
лабораторна робота (включає в себе термостат з регулюванням
температури і омметр чи вольтметр).
4. Перевірку отриманих результатів:
 графічну для перевірки отриманих даних (побудова
графіків за програмними даними та даними від користувача);
 розрахункову для перевірки чисельного значення
коефіцієнта; дійсні та обчислені з урахуванням можливих
похибок дані перевіряє програма і дає відповідь: «Вітаю, Ви вірно
виконали обчислення!» або «Шкода, Ваші дані не відповідають
дійсним!».
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Рис.1. Головні вікна програм
Комплекс програм виконаний в зручному для користувача
інтерфейсі, схожому на інтерфейс Windows XP. Програми є
простими у використанні з подібною послідовністю роботи.
Склавши вдало тест-допуск, студенту необхідно обрати матеріал
для досліду, ввімкнути схему (термостат, омметр чи вольтметр)
та виписати дані з приладів на основі яких виконати необхідні
обчислення та перевірку отриманих значень.
Системні вимоги: ОС Windows 95 і вище; процесор Intel
Pentium II 366 МГц; ОЗП – 128 МБ; 25 Мб вільного місця на
жорсткому диску; графічна система, що дозволяє забезпечити
роздільну здатність 800x600 пікселів; встановлений BDE
Administrator (Borland Database Engine); програми не потребують
інсталяції.
Зручність у використанні, можливість редагування питань
допуску до лабораторної роботи, великий набір досліджуваних
елементів сприяли успішному їх застосуванню в навчальному
процесі.
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ПІРИДАЗИНОВІ КОМПЛЕКСИ Cu(I) ТА Ag(I)
Мамчук В.В.Андрусенко О. Б.
ШНВК: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей
Останнім часом, в контексті створення альтернативних
джерел енергії, велика увага приділяється пошуку та
дослідженню таких поруватих координаційних полімерів, що
здатні до сорбції, зберігання та транспортування водню. Адже
на ряду зі застосуванням водню як енергомісткого,
екологічночистого та відновлюваного виду палива, існують
проблеми безпечного його зберігання та транспортування.
Зазвичай, для процесів сорбції в якості сорбентів
використовують такі неорганічні матеріали, як цеоліти,
активоване вугілля, силікагель та інші, проте використання
органічних сорбентів має свої суттєві переваги:
1) оскільки, основною будівельною ланкою в каркасі
виступає саме ліганд, то варіюючи розмір, форму,
функціональність органічного містка, можна змінювати та
задавати певний розмір та форму результуючої порожнини. Це
призводить не лише до створення різноманітних каркасних
сполук, а й до можливості контролю селективності сорбційних
процесів;
2) структура координаційного полімеру, на відміну від
вуглецевих матеріалів, може бути точно визначена, а наявність
періодичної та регулярної будови робить сорбційні процеси
більш ефективними. Проте, досить часто ці сполуки термічно
нестійкі, що відноситься до недоліків їх використання.
Головним завдання кристалічної інженерії є створення саме
термічно стійких каркасів. Одним з підходів по вирішенню цієї
проблеми є залучення до структури поліядерних фрагментів.
Запропоновані нами ліганди L1(1,4-біс(4-піридазил)бензол) та
L2(1,3-біс(4-піридазил)бензол) представляють клас місткових
лігандів здатних зв’язувати до 4 іонів металів як на довгих, так і
на коротких відстанях. Зв’язування піридазинових циклів через
одинарний зв’язок надає їм конформаційної гнучкості. До того
ж піридазинові комплекси є досить електронодефіцитними, що
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значно полегшує їх взаємодію з м’якими кислотами Л’юїса(Cu+
та Ag+).
Отже, приступаючи до дослідження ми ставили перед собою
наступну мету:
1. Дослідити взаємодію запропонованих лігандів з іонами
Cu(I) та Ag(I).
2. Встановити кристалічну структуру сполук методо РСтА;
виявити закономірності координації лігандів і утворення
поліядерних компонентів.
У ході дослідження було отримано 10 кординаційних
полімерів Cu+ та Ag+. На підставі РСтА встановлені
закономірності утворення поліядерних мотивів за участю
піридазинів. Показано вплив природи аніону на формування
мікропористого каркасу: залучення слабонуклеофільного аніону
підвищує поруватість, зв’язність та вимірність координаційного
каркасу. Виявлено можливість комплементарного поєднання
піридазинових, карбоксилатних та ціанідних містків для
отримання поліядерних термічно-стійких каркасних комплексів.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ТИТАНОСОДЕРЖАЩИХ
ПРОДУКТОВ И ЖЕЛЕЗА В ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА
ДИОКСИДА ТИТАНА
Веренич А.А., Круглова Н.А., Павленко О.В.,
Мараховская А.Ю.
Шосткинский институт СумДУ
41100, Сумская обл., г. Шостка, ул. Институтская, 1,
тел./факс (05449)7-42-04
e-mail: saniverenich@mail.ru
Проблема
утилизации
промышленных
отходов
производства ТіО2, содержащих до 30-40% титана в пересчете
на оксид, остается актуальной, поскольку титаносодержащие
продукты находят все более широкое применение в различных
отраслях и сферах деятельности.
Существуют технологические приемы, позволяющие
вскрывать соединения титана, содержащиеся в шламах, и
переводить их в раствор. Такие растворы имеют состав,
отличный от растворов основного производства. Существенное
отличие в высоком значении кислотного фактора и низкой
концентрации основного вещества. Растворы могут быть
использованы для извлечения дополнительного количества
титана, но процесс требует предварительного разбавления, что
приводит к существенным затратам воды и серьезной
корректировке производственной технологии.
Нами предпринята попытка получения из такого раствора
ультрадисперсных частиц титаносодержащих продуктов с
одновременной очисткой от примесей железа. Учитывая
особенности состава раствора, считали целесообразным
применить щелочной гидролиз и исследовать его параметры.
Оценивали влияние температуры и концентрация щелочи на
дисперсность и чистоту ультрадисперсных соединений титана.
Процесс
получения
ультрадисперсных
частичек
соединений титана включает в себя гидролиз раствора кислых
шламов при температуре 40-45 0С с последующим введением
щелочи с малыми временными интервалами. В результате
образуется коллоидная система с высокодисперсными
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частицами титана. Соединения железа остаются в растворе, о
чем свидетельствует микроскопический анализ (рис. 1)

Рисунок 1 – Микроскопический анализ
Установлено что при использовании щелочей низкой
концентрации
(0,1-0,5Н)
синтезированные
частицы,
находящиеся в растворе, имеют высокую дисперсность (порядка
100-1000 нм). Низкое значение рН (2,5-3) способствует лучшему
разделению титана и железа. Показана возможность получения
ультрадисперсных соединений титана с одновременным
отделением их от соединений железа.
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СИНТЕЗ ГІПСУ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
Сокоренко Д.С., Коршок Т. І., Вазієв Я.Г.,
Мараховська О.Ю.
Шосткінський інститут СумДУ
41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Інститутська, 1,
Гіпс - природний камінь, який утворився в результаті
випару древнього океану 110 - 200 мільйонів років тому. У
надрах землі він присутній у вигляді каменя - породи осадового
походження декількох різновидів. Після прожарювання він
легко розтирається в дрібний білий порошок, який в суміші з
водою являє собою кашоподібну масу, що має властивість
швидко тверднути.
Гіпс має низку переваг і недоліків. До переваг гіпсу
відносять невелику об'ємну масу, вогнестійкість, добру
звукоізоляцію. Крім того, гіпс є безпечним у застосуванні
матеріалом, тобто екологічно чистим продуктом. До недоліків
гіпсу відносять низьку водостійкість, низьку міцність і
повзучість під навантаженням, особливо в умовах підвищеної
вологості. Гіпс має відносно невеликий період зберігання, на
повітрі поглинає вологу, в зв'язку з чим його якість різко
погіршується.
Гіпс - один з найдревніших будівельних матеріалів, його
першовідкривачами
стали
древні
єгиптяни.
Вони
використовували перепалений порошок гіпсу як обробний
матеріал при будівництві своїх знаменитих пірамід. Ієрогліфи на
гіпсовій штукатурці, що прекрасно збереглася, видно до цих пір,
хоча минуло багато тисяч років. Потім секрет гіпсу попав до
древньої Греції, де місцеві майстри використовували його не
лише для обробки, але і як матеріал для виготовлення ліпнини
для храмів. Треба відмітити, що саме древні греки дали назву
цій речовині. У перекладі з грецького «гіпрос» означає киплячий
камінь. До них він був відомий під назвою алебастр. Після того,
як древні римляни, отримавши технологію виготовлення і
вживання гіпсу від греків, передали її Європі, почалася його
сучасна історія. В 1894 році американець Огаст Секкет отримав
патент на гіпсокартон — аркуш завтовшки 5 мм, що складається
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з десяти шарів паперу, склеєних між собою гіпсом. В Огаста
Секкета згодом знайшлися послідовники, які змогли
запатентувати аркуш з двох шарів картону з гіпсом посередині, а
в 1917 році в Англії була відкрита перша в Європі
гіпсокартонная фабрика.
В даний час гіпс широко використовується як в сирому, так
і обпаленому вигляді. Сирий використовують як добавки до
цементу для зниження швидкості схоплювання, для
виробництва штукатурки, а також для виробництва добрив
(гіпсування застосовують для усунення лужності ґрунту). При
випалюванні природного гіпсу отримують алебастр, який
широко застосовують для виготовлення ліпнини, в медицині, в
паперовій та цементної промисловості, для виготовлення
гіпсокартону та облицювального каменю, у виробництві фарб,
глазурі, емалі. Гіпс застосовують для виготовлення форм для
відливання скульптур, копій різних моделей.
Нами було отримано гіпс за наступною методикою.
У відфільтрований теплий розчин 20 г (NH4)2SО4 в 250 мл
води приливаються розчин 50 г СаС12 (ч.) в 200 мл води і
перевіряють повноту осадження (в відфільтрованому розчині
при додаванні СаС12 не повинно утворюватися осаду). Після
відстоювання осад промивають декантацією 5-6 разів водою,
фільтрують на воронці Бюхнера. Висушують при 60-70 °С, до
постійної маси. Напівводяний сульфат CaSО4·0.5H2O отримали
нагріваючи CaSО4 • 2H20 при 150-170 ° С протягом 2 годин.
Показана можливість отримання гіпсу в лабораторних
умовах. Обрано оптимальні параметри процесу.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА ЧЕРНОГО
ЖЕЛЕЗООКИСНОГО ПИГМЕНТА ИЗ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА
Костенко Ю.С., Вазиев Я.Г., Мараховская А.Ю.
Шосткинский институт
Сумского государственного университета
41100, Сумская обл., г. Шостка, ул. Институтская, 1
e-mail: st_george@inbox.ru
Железоокисные
пигменты
одни
из
самих
распространенных типов неорганических пигментов. Они
обладают высокой укрывистостью и интенсивностью, стойки к
действию света, солей, слабых кислот и щелочей, непрозрачны
для
ультрафиолетовых
лучей,
обеспечивают
стойкое
окрашивание. Оксиды железа долговечны, экономичны, не
оказывают значительного влияния на экологию, безопасны для
здоровья
и
широкодоступны.
Черные
железоокисные
пигменты могут
быть
природными
(магнетит)
или
синтетическими. По химическому составу они представляют
собой Fe3O4 (FeO·Fe2O3). Черные пигменты пользуются
широким спросом на рынке пигментов.
Традиционно синтетический черный железоокисный
пигмент получают взаимодействием раствора железного
купороса (FeSO4·7H2О) с содой или хлорида железа (II) с
негашеной известью и последующим окислением осадка
гидроксида железа кислородом в токе воздуха при 90 - 100 С.
На предприятиях производства диоксида титана (TiO2)
железный купорос является отходом производства,
содержание основного продукта в отходах превышает 90%.
Целью работы было изучение разнообразных подходов к
синтезу Fe3O4 из железного купороса в качестве отхода
производства. С этой целью сделана попытка изучить
возможность применения отходов для синтеза пигмента и
упростить процесс путем замены кислорода воздуха источником
кислорода из химических соединений. Теоретически в качестве
окислителей может быть использован ряд веществ, например:
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хлорная известь (Ca(OCl)2), диоксид марганца (MnO2),
бертолетова соль (KClO3) и перекись водорода.
Лабораторными методами исследовано получение
магнетита из отходов, содержащих железный купорос с
использованием вышеперечисленных окислителей и заменой
извести на мел. Разработана лабораторная установка,
позволяющая моделировать процесс магнитной сепарации для
концентрирования
Fe3O4.
Показана
принципиальная
возможность получения концентрата железоокисного пигмента
из отходов производства с использованием перекиси водовода в
качестве окислителя, но наилучший результат был достигнут
при использовании композиции содержащей активный
кислород. Выбранная методика позволяет упростить процесс
получения пигмента, снизить температуру процесса, сократить
затраты на производство. Выход продукта около 80%.
Утилизация отходов, содержащий железный купорос с
использованием композиции, содержащей активный кислород
одновременно в качестве щелочного агента и окислителя,
позволяет снизить экологическую нагрузку на окружающую
среду и удешевить конечный продукт.
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e-mail: ra.november@gmail.com
Відомо, що у випадку розливу кислот або кислих відходів
виробництв (наприклад, гальванічні відходи, що містять метали
Cu, Ni, солі стронцію та інших металів) виникають проблеми їх
утилізації. Найчастіше такі проблеми розв’язують шляхом
нейтралізації за допомогою лужних реагентів та розбавленням
водою.
З іншого боку існує проблема утилізації накопичень твердих
відходів, зокрема проблема утилізації накопичень фосфогіпсу є
однією з найактуальніших серед таких проблем. В таких
відходах вміст CaSO4·2H2O доходить до 95 % [1].
З літературних джерел відомо про використання цементу та
композицій на його основі для іммобілізації розчинів, що
містять радіоактивні метали, але ці методи не придатні для
зв’язування кислих розчинів.
З метою утилізації кислих розчинів проведені дослідження
щодо можливості застосування гіпсового в’яжучого у якості
твердої матриці для іммобілізації. При додаванні до кислих
розчинів гіпсового в’яжучого спостерігали іммобілізацію кислих
відходів. Визначення термінів тужавлення в'яжучого проводили
відповідно до ДСТУ Б В.2.7-82-99.
У випадку з використанням HNO3 в межах 0 - 20 %
спостерігали також зменшення часу тужавлення та утворення
твердої композиції на основі в’яжучого з фосфогіпсу та
іммобілізованої в матрицю HNO3.
У якості сировини для отримання твердої матриці з
активованого
гіпсового
в’яжучого
в
дослідженнях
використовувалися відходи виробництва фосфатних добрив
ВАТ «Сумихимпром». За досліджуваний матеріал були взяті
усереднені проби відвального фосфогіпсу ВАТ «Сумихимпром».
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За складом активоване в’яжуче відповідає ДСТУ Б В.2.7-1-93.
Фосфогіпс рядовий. Технічні умови.
Запропонований
підхід
до
іммобілізації
дозволяє
оперативно, ефективно та безпечно утилізувати кислі розчини,
які містять (або не містять) важкі метали (радіоактивні або
нерадіоактивні) або їх солі в кристалічному стані.
Дослідження дозволяють розробити в’яжучу композицію на
основі фосфогіпсу та використовувати її для іммобілізації
кислот, якщо виникає їх розлив при транспортуванні, на
підприємствах та в лабораторних умовах.
Застосування гіпсового в’яжучого дозволяє іммобілізувати
рідкі відходи з кислою реакцією середовища.
При змочуванні твердої композиції водою, протягом 24
годин значення рН змочувателя не змінюється, що свідчить про
те що кислота повністю іммобілізувалася в тверду матрицю з
гіпсового в’яжучого. Зроблено припущення, що іммобілізація
нітратної кислоти відбувається за рахунок утворення подвійних
солей [2].
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