
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природ-
ничих, технічних і гуманітарних наук у 2018/2019 навчальному році 

 
Напрям: «Ветеринарна медицина. Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза» 

 

 

 

 

 

«ВПЛИВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА 

БІООБ’ЄКТИ В БДЖІЛЬНИЦТВІ» 

 

Шифр «БДЖОЛА» 

2019 

 
 



 
 

СПРАВКА 

Про ступінь самостійності студентської роботи 

Робота виконана автором самостійно. З боку керівника здійснювалось за-

гальне керівництво та редагування друкованого матеріалу. 



 

Зміст …………………………………………………………………………2 

Вступ …………………………………………………………...…..………..3 

Розділ 1. Вплив ультрафіолетового опромінення на біооб’єкти …….......5 

Розділ 2. Методи вимірювання і нормування інтенсивності 

ультрафіолетового опромінення біооб’єктів …………………………………...…6 

Розділ 3. Біологічні величини ультрафіолетового випромінювання, що 

використовувались в процесі опромінення патогенної мікрофлори і фауни …...7 

Розділ 4. Особливості розрахунку конструктивних параметрів  

ультрафіолетової опромінюваної електротехнологічної установки ………….....7 

Розділ 5. Конструкція і режими роботи електротеїхнологічної  

установки ультрафіолетового опромінювання стільників рамок для вулика …11 

Розділ 6. Технічна характеристика джерел ультрафіолетового  

опромінювання та пускорегулюючої апаратури джерел ультрафіолетової  

опромінювальної лабораторної установки ……………………………………….14 

Розділ 7. Принципова електрична схема електротехнологічної 

установки ультрафіолетового опромінювання бджолоінвентаря ………………17 

Розділ 8. Обґрунтування взаємного розміщення джерела  

ультрафіолетового опромінювання та вертикальних гілок контуру  

конвеєра електротехнологічної установки ультрафіолетового  

опромінювання бджолоінвентаря ………………………………………………...19 

Висновки …………………….……………………………………………..22 

Список використаної літератури …………………………………………23 

Додаток А………………………………………………………………… 26 

 

 



Вступ 

 

Продовольча безпека України та добробут її громадян в значній мірі за-

лежить від ефективності роботи сільського господарства. Це в певній мірі від-

носиться і до галузі бджільництва, яка забезпечує симбіотичний нерозривний 

зв'язок життєдіяльності тваринного і рослинного світів. Підвищення продукти-

вності виробництва продукції бджільництва, як свідчить системний аналіз нау-

ково-технічної літератури вітчизняних і зарубіжних авторів роботи яких прис-

вячені проблемам захисту бджолосімей від інвазійних і інфекційних хвороб, 

неможливе без розробки та застосування прогресивних ресурсоощадних техно-

логій. Ефективна система ведення бджільництва дозволяє не тільки в повній 

мірі виконувати запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, ви-

робництво достатньої кількості меду, воску квіткового пилку прополісу маточ-

ного молочка, бджолиної отрути для потреб населення, харчової, медичної, 

парфумерно-косметичної й інших галузей народного господарства. 

Виробництво, переробка і зберігання будь якої сільськогосподарської 

продукції, в тому числі і продукції бджільництва, супроводжується споживан-

ням певної кількості енергоносіїв, затратами трудових, інвестиційних і інших 

матеріальних ресурсів, потребою в забезпеченні основного і допоміжного тех-

нологічного обладнання і інвентарю, які використовуються на пасіці протягом 

виробничого циклу. В свою чергу, рентабельність пасіки визначається кількіс-

ними показниками виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції, 

причому її якісні показники повинні відповідати вимогам європейських і світо-

вих стандартів. 

Крім того рішення цієї проблеми пов’язано з розробкою і впроваджен-

ням екологічно безпечних технологій і засобів їх реалізації, які дадуть змогу 

знизити питомі витрати на виробництво одиниці продукції бджільництва, під-

вищити культуру в галузі, і ефективність впливу бджіл на підвищення продук-

тивності ентомофільних культур.  



Однозначного рішення цієї багатофакторної проблеми не існує. Розта-

шувати по ранжиру всі фактори, які в тій або іншій мірі випливають на хід ви-

робничих процесів отримання продукції бджільництва неможливо, але все ж 

таки на одно із перших місць слід поставити збереження і нарощування біопо-

тенціалу бджолиної сім'ї протягом активної фази її життєдіяльності. 

Тому наукові дослідження і інженерно-технічні розробки, спрямовані на 

підвищення ефективності життєдіяльності бджолосім'ї, можна вважати актуа-

льними і такими, що мають велике народногосподарське значення. Серед таких 

розробок можна назвати, наприклад, багатофункціональні льоткові приставки 

ЛПРС-1 забезпечені УФ опромінювачами, які дають змогу вести активну боро-

тьбу з такими захворюванням бджіл, як варроатоз (рис.1). 

Тенденція розвитку сучасного органічного бджільництва є зниження ви-

користання хімічних сполук (антибіотиків, акарицидів і ін.) для боротьби із 

збудниками хвороб бджіл тому що: по-перше, тривале використання хімічних 

препаратів веде до зниження ефективності обробок бджолосімей в наслідок 

«звикання» патогенної мікрофлори і фауни до ветпрепаратів, а по-друге, вико-

ристання хімічних речовин, як показує практика супроводжується забруднен-

ням продуктів бджільництва залишками і метаболітами, що в свою чергу нега-

тивно позначається на здоров'ї людей і бджіл. 

Аналіз наукової літератури вітчизняних і зарубіжних авторів, роботи 

яких спрямовані на підвищення ефективності виробництва бджоло продукції, 

свідчать про те що, успішне вирішення вищеозначеної проблеми пов’язане із 

розробкою і застосуванням прогресивних енергозберігаючих технологій і засо-

бів їх реалізації. 

При цьому особливого значення набуває розробка технологій щодо фі-

зичних методів і способів безмедикаментозної профілактики та боротьби з ін-

фекційними або інвазійними хворобами в процесах виробництва екологічно чи-

стої продукції бджільництва. 

В той же час, розширення застосування фізичних засобів і способів бо-

ротьби з патогенною мікрофлорою ускладняється з одного боку інформаційною 



обмеженістю відомих даних щодо науково-технічних досліджень і рівня пози-

тивного впливу як профілактичних, так і лікувальних заходів, а з другого – фі-

зичними особливостями структури колонії бджіл, конструкції бджолоінвентаря 

та обладнання. 

Дослідниками встановлено, що хвороби бджіл поділяються на незаразні 

та заразні. В першому випадку вони проявляються без збудника і не передають-

ся іншим бджолосім’ям. Причина їхнього виникнення це порушення умов 

утримання, розведення та годівлі. Заразні хвороби, залежно від виду збудника, 

бувають інфекційні і інвазійні. Збудниками інфекційної хвороби є мікрооргані-

зми рослинного походження: бактерії, гриби, віруси та ін. Інвазійні захворю-

вання бджіл спричиняються дією збудників тваринного походження, а також 

найпростіших, кліщів, гельмінтів, комах [10, 15, 16]. 

Тільки прогресивні ресурсоощадні технології дозволяють підвищити 

ефективність виробничих процесів та культуру виробництва в галузі, а також 

гармонійно поєднувати розв’язання задач економіки та екології, які постають 

перед виробниками конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому 

ринках бджолопродукції. 

З метою одержання високоякісної та екологічно чистої продукції бджіль-

ництва необхідно передбачити використання в технологічних процесах при 

проведенні лікувально-профілактичних заходів препаратів, виготовлених на 

основі фітосировини та зведення до мінімуму використання антибіотиків а та-

кож впровадження безмедикаментозних методів і засобів ведення бджільницт-

ва. 

Розділ 1. Вплив ультрафіолетового опромінення на біооб’єкти 

 

Ультрафіолетове опромінення (УФО) охоплює діапазон довжини хвиль 

від 100 до 400 нм оптичного спектра електромагнітних коливань, який умовно 

поділяють на три участки з довжиною хвилі: УФ- А 400 – 315 нм; УФ-В 315 – 

280 нм; УФ-С 280 – 100 нм в залежності від характерних реакцій біологічних 

об’єктів на його дію [12].  



УФ випромінювання з довжиною хвилі 400 – 315 нм (УФ – А) має слаб-

ку біологічну дію, випромінювання з довжиною хвилі 315 – 280 нм (УФ - В ) 

мають протирахитну дію, а промені під діапазонів УФ – С та УФ – Vakuum з 

довжиною хвилі 280 - 100 нм мають здатність згубно впливати на мікрооргані-

зми [12, 17, 18]. 

 

Розділ 2. Методи вимірювання і нормування інтенсивності 

ультрафіолетового опромінення біооб’єктів 

 

Системний аналіз науково-дослідницької літератури показав, що для до-

слідження інтенсивності дози опромінення, а також чіткого контролю процесу 

опромінення використовують біологічний, фотохімічний та фотоелектричний 

методи [12, 19].  

Біологічний метод, в основі якого лежить визначення еритемної – біоло-

гічної дози (вітадози) опроміненості здебільшого застосовується в медичній 

практиці. Біодоза – це найменша доза УФО (або найменший термін опромінен-

ня), яка викликає (через 8-14 годин) появу помітного почервоніння незахищеної 

ділянки шкіри. Визначається за допомогою біодозіметра Горбачова. 

Фотохімічний метод визначення ступеня еритемної опроміненості УФ 

випромінення базується на розкладанні останнього в присутності ураніл нітрату 

титрованого розчину щавлевої кислоти. Одній еритемній дозі відповідає 4 мг 

щавлевої кислоти, яка прореагувала на 1 см2 поверхні розчину, що опроміню-

ється. 

Фотоелектричний (фізичний) метод основується на визначенні інтенсив-

ності УФ випромінення за допомогою спеціальних приладів – ультрафіолетме-

трів або уфіметрів (УФМ - 71). Ці прилади дозволяють визначати енергетичну 

величину УФ випромінювання – ступінь енергетичної опроміненості при оцінці 

інтенсивності УФ опромінення і характеру розподілу його на поверхні в об’ємі 

приміщення. При цьому одиниці вимірювання Вт/м2, мВт/м2, мк Вт/м2. з допо-

могою вказаних приладів можливо визначати і кількість опромінення, тобто до-



зу енергетичної опроміненості, для дозування опромінення окремо в еритемно-

му (290-340 нм) і бактерицидному (220-290 нм) діапазонах - Вт/(м2·год), 

мВт/(м2·год), мкВт/(м2·год). 

 

Розділ 3. Біологічні величини ультрафіолетового випромінювання, що 

використовувались в процесі опромінення патогенної мікрофлори і фауни 

 

Еритемний потік енергії (потужності) характеризує УФ випромінювання 

з точки зору його корисності (в малих дозах) дії на біооб’єкт. Одиницею ерите-

много потоку являється ер – потік монохроматичного випромінювання в 1 Вт з 

довжиною хвилі 297 нм. 

Еритемна опроміненість це відношення еритемного потоку енергії до 

одиниці площі (ер/м2, ер/см2, мер/м2). 

Доза еритемної опроміненості – відношення еритемного потоку енергії 

УФ випромінювання за одиницю часу на одиницю площі. Одиниця дози ерите-

много опромінення - ер/(м2·год); мер/(м2·год); мкер/(см2·год). Одна біодоза ери-

темної опроміненості (ЕД) – це випромінювання (λ – 297 нм) складає 5000 

мер/(м2·год). 

Бактерицидна дія УФ випромінювання оцінюється по бактерицидному 

потоку і вимірюється в бактах (бакт – бактерицидний потік монохроматичного 

випромінювання в 1 Вт і довжині хвилі 255,5 нм). Дробними одиницями бакта 

(бакт/м2) являються міллі-, мікроб акт на метр або сантиметр квадратний 

(мбакт/м2, мкбакт/см2) [12].  

 

Розділ 4. Особливості розрахунку конструктивних параметрів  

ультрафіолетової опромінюваної електротехнологічної установки 

 

Враховуючи форму рельєфа відбудованого бджолами стільника, знеза-

раження його поверхонь можливо в режимі динамічного опромінення, тобто 

при відносному переміщенні джерела УФ випромінення і об’єкта опромінення 



таким чином, щоб забезпечити обробку 100% поверхні стільника і конструкти-

вних елементів рамок вулика [2, 3]. Замкнена траєкторія руху транспортера за-

безпечує опромінення обох сторін стільника за один повний оберт його ланцю-

га. Гнучкість ланцюгової передачі транспортера дає можливість до мінімуму 

скоротити відстань між поверхнею стільника і джерелом УФ випромінювання. 

Переміщення конвеєра зумовлює періодичність експозиції кожної чарунки сті-

льника. Дискретність опромінювання усувається рівномірним розміщенням 

джерел УФ випромінювання паралельно траєкторії руху стільників рамок вули-

ка [7].  

Дози опромінення, які необхідні для знищення мікроорганізмів для кож-

ного виду мікроорганізмів різні. Для розрахунку необхідної експозиції УФ ви-

промінювання для бактерій та вірусів використовують наступну залежність: 

,
D

t
I

                                                 (1) 

де: t – час опромінювання, с; 

D – доза опромінювання, що необхідна для повного знищення мікрооргані-

змів, Вт×с/см2 ; 

I – інтенсивність опромінювання. 

 

Інтенсивність УФ опромінювання визначається енергією УФ випромі-

нювання, яка переноситься в одиницю часу через одиницю площі. Величину I 

можно представити у вигляді: 

F
I

S
                                                 (2) 

де: F - бактерицидний потік випромінення УФ лампи; 

S - площа джерела УФ випромінювання. 

 

Враховуючи (1) і (2) отримуємо вираз для оцінки часу УФ випроміню-

вання, необхідного для повного знищення патогенних мікроорганізмів: 
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Значення бактерицидного потоку випромінювання зазвичай вказано в 

паспортних даних на бактерицидну лампу. Використовуючи формулу (3) мож-

ливо визначити значення дози опромінення, яка необхідна для санації стільни-

ків рамок вулика. Ця доза знаходиться в межах 1,2·104  мкВт×с/см2. 

Дослідження процесу застосування променевих УФ технологій показує, 

що випромінювання УФ джерел розповсюджуються в навколишньому середо-

вищі і утворює поле оптичного випромінювання, в якому знаходяться біо-

об’єкти. Це поле характеризується з кількісної сторони направленістю і інтен-

сивністю переносу променистої енергії, в тому числі і короткохвильового діа-

пазону. Для обґрунтування і вибору джерел УФ випромінювання необхідно 

щонайменше порівняти їх енергетичні характеристики, які б давали можливість 

оцінити кількісні показники цих джерел. Промениста енергія джерела УФО є 

його кількісною мірою випромінювання і вимірюється в джоулях. Потужність 

випромінювання променевої енергії є променистий потік [1].  

Для його повної характеристики необхідно знати розподіл цього потоку 

в часі, а саме функцію, яка описує залежність миттєвих значень потоку в часі, а 

також розподіл променистого потоку по спектру, що визначається сукупністю 

хвильових функцій випромінювання та розподіл променистого потоку в обме-

женому просторі опромінювання, тобто функцію розподілу просторової густи-

ни потоку по різним напрямкам. При цьому розповсюдження випромінювання 

УФ будемо вважати безперервним. 

Отже, маючи на увазі те, що в робочому діапазоні 250-275 нм джерела 

УФО можуть забезпечувати стерилізацію води, повітря та будь-яких поверхонь, 

а також руйнувати ДНК і РНК мікроорганізмів для запобігання їх розмноження 

[14, 17] була розроблена установка ультрафіолетового опромінювання стільни-

ків рамок для вулика [2, 3]. 



Збудниками основної хвороби бджіл табл. 1, є мікроорганізми групи 

(Bacillus - американський гнилець, європейський гнилець, парагнилець, порош-

ковидний розплод), бактерії групи (Salmonella, Shigella, - сальмонельоз, шиге-

льоз та інш.) та групи (Pseudomonas apisepticum – псевдомоноз (септицемія)) а 

також гриби групи Aspergillus - (Asp. flavus, Asp. niger, Asp. fumigatus та інш. – 

Аспергільоз (кам'яний розплід)) [9, 10, 14] . 

Слід зауважити, що зазначені збудники являються збудниками саме ін-

фекційних захворювань, тому боротьбою з ними треба займатися в першу чер-

гу, а так як в основу боротьби з ними покладено фізичний метод, а саме опро-

мінення променями джерела УФО необхідно знати їх біологічну характеристи-

ку відносно променів джерела УФО. Такою характеристикою є антимікробна 

поверхнева доза - АПД (НS – Дж/м2) при відповідному рівні бактерицидної ефе-

ктивності (Jσx - %), яка за даними [14] наведена у табл. 1. 

Таблиця. 1 

Антимікробна поверхнева доза ( НS – Дж/м2) для збудників хвороби при 

рівні бактерицидної ефективності (Jσx - %) 

№п/п Група збуд-

ника хворо-

би 

Тип 

збудника 

Рівні ефективності (Jσx - %) 

 1-й 

90 % 

2-й 

95 % 

3-й 

99,9 % 

1 Bacillus .... мікроорганізм 11-305 17-398 25-580 

2 Salmonella бактерії 22-80 37-111 60-152 

3 Shigella бактерії 17-23 24-30 34-70 

4 Pseudomonas бактерії 21-55 29-76 39-105 

5 Aspergillus 

flavus 

гриби 540 697 990 

6 Aspergillus 

niger 

гриби 1800 2307 3300 

 

Оскільки всі питання боротьби з патогенною мікрофлорою та фауною 

бджіл в одній роботі важко вирішити, тому було визначено як основний напря-



мок наукової роботи збереження та захист від захворювань розплоду бджолосі-

мей як найдорожчого що є у бджолосім’ї, так як саме здоровий розплід визна-

чає її продуктивність в майбутньому [2, 3, 10]. Для одержання здорового розп-

лоду та здорового середовища всередині вулика необхідно, в першу чергу, вес-

ти профілактичні заходи по знезараженню стільників рамок вуликів. 

Для реалізації зазначеної технологічної операції необхідно мати технічні 

засоби, а саме електротехнологічну установку по знезараженню стільників ра-

мок вуликів. На рисунку 1 представлено опромінення бджоли і кліща в залеж-

ності від довжини хвилі УФО. Ряд 1 відноситься до бджоли; ряд 2 відноситься 

до кліща. 

 

Розділ 5. Конструкція і режими роботи електротеїхнологічної установки  

ультрафіолетового опромінювання стільників рамок для вулика 

 

Для виконання технологічного процесу по знезараженню стільника рам-

ки для вулика можливо використати автоматизовану установку, схема якої на-

ведена на рисунку 3 [2], яка має джерело 1 опромінювання УФ променями оп-

тичного спектру електромагнітного випромінювання, об’єкти знезараження 

(ОЗ), у вигляді рамок 2 з стільниками та механізм їх переміщення. 

Джерело УФО 1 виконано у вигляді трубчастих ламп 4. Механізм пере-

міщення ОЗ виконано у вигляді конвеєра з двох синхронізованих контурів 3 

з’єднаних між собою ланками 5, а ОЗ, у вигляді рамок 2 з стільниками, вільно 

підвішені на з’єднувальних ланках 5 конвеєра з можливістю обертання навколо 

вісі підвісу (ланок 5) під дією гравітаційної сили і переміщуються конвеєром 

відносно джерел УФО 1, які встановлені нерухомо і розташовані як всередині 

контурів 3 конвеєра – одно кільцевий варіант установки (рис. 4 а), так всередині 

і зовні (рис. 4 б) – багато кільцевий варіант компоновки установки. При цьому 

поздовжня вісь 6 трубчастої лампи 4 джерела УФО 1 паралельна середостінню 

стільника рамки 2 для вулика. Установка для знезараження стільника рамки 2 

для вулика змонтована на рамі 9 і має опору 10. Привод контурів 3 конвеєра 



установки здійснюється від двигуна 11 через передачу 12, яка забезпечує синх-

ронізацію двох контурів 3 конвеєра з’єднаних між собою ланками 5, профіль 

яких сформовано розташуванням опорних роликів 13, на які спираються конту-

ри 3 конвеєра як для одно кільцевого варіанту установки, так і для багато кіль-

цевого варіанту її компоновки.  

Установка для знезараження стільника рамки для вулика може працюва-

ти в ручному і автоматизованому режимах. Завантажують конвеєр установки 

об’єктами знезараження - рамки 2 з стільниками, які вільно підвішують на 

з’єднувальних ланках 5 конвеєра. Після завантаження конвеєра вмикають дже-

рело УФО 1 та механізм переміщення об’єктів знезараження, який виконано у 

вигляді двох синхронізованих контурів 3 з’єднаних між собою ланками 5. При-

вод конвеєра виконують від двигуна 11, який через передачу 12 приводить його 

в дію, на якому на з’єднувальних ланках 5 вільно підвішені об’єкти знезара-

ження. Рамки 2 з стільниками, що вільно підвішені на з’єднувальних ланках 5 

конвеєра з можливістю обертання навколо вісі підвісу (ланок 5) під дією граві-

таційної сили, переміщуються конвеєром відносно джерела УФО 1, які в цей 

час підключені до джерела живлення. Таким чином відбувається опромінення 

об’єктів знезараження - рамок 2 з стільниками ультрафіолетовими променями 

оптичного спектру електромагнітного випромінювання УФО. 

При цьому виконується всебічне і рівномірне опромінення ОЗ – стільни-

ків рамок 2 для вулика УФ променями оптичного спектру електромагнітного 

випромінювання, завдяки тому, що рамки 2 з стільниками знаходячись у верти-

кальному положенні під дією гравітаційної сили та можливості обертання на-

вколо вісі підвісу (ланок 5) та обертанню навколо джерел 1 УФО мають можли-

вість періодично повертати до джерела 1 УФО як праву так і ліву сторони сті-

льника, а також верхню та нижню сторони рамки (рис. 4 а) - одно кільцевий ва-

ріант компоновки установки.  

При багато кільцевому варіанті компоновки установки (рис. 4 б), коли 

джерела УФО 1, розташовані як в середині так і зовні контурів 3 конвеєра рам-

ки 2 з стільниками можуть опромінюватися одночасно з обох боків (рис. 4 б) – 



рамки 14 так як вони переміщуються між джерелами УФО 1, одне з яких поз.1 

розташовано всередині контуру 3 конвеєра а друге джерело (УФО) 1(8) (рис. 4 

б) розташовано зовні контуру 3 конвеєра. 

Особливістю установки для знезараження стільника рамки 2 для вулика 

являється її налагодження, а саме визначення такого положення трубчастої ла-

мпи 4 джерела УФО 1 по відношенню до стільника рамки 2, яке полягає в тому, 

що поздовжня вісь 6 трубчастої лампи 4 джерела УФО 1 повинна бути парале-

льна середостінню стільника рамки 2 для вулика. 

Термін опромінення (експозиції) вибирається в залежності від патоген-

ної мікрофлори, потужності джерела УФО та деяких конструктивних парамет-

рів самої установки, наприклад відстані від джерела УФО 1 до стільника рамки 

2 на конвеєрі, лінійної швидкості руху конвеєра і таке інше. 

Таким чином, завдяки використанню установки для знезараження стіль-

ника рамки для вулика стає можливим всебічне і рівномірне опромінення 

об’єктів знезараження (ОЗ) - стільника рамки для вулика ультрафіолетовими 

променями оптичного спектру електромагнітного випромінювання УФО в фун-

кції часу.  

Для виготовлення промислової установки для знезараження стільника 

рамки для вулика необхідно дослідити та визначити оптимальні її параметри та 

параметри технологічного процесу знезараження стільника рамки для вулика.  

Для визначення оптимальних параметрів установки та технологічного 

процесу знезараження стільника рамки для вулика необхідно розробити та ви-

готовити лабораторну установку, яка дасть можливість розв’язати задачі 

пов’язані з проектуванням та виготовленням промислової установки. 

Лабораторна установка повинна мати широкі можливості зміни конс-

труктивних та технологічних параметрів з метою їх дослідження та оптимізації 

і на підставі яких можливо буде зробити висновки про правильність постановки 

та розв’язання теоретичних задач, тобто підтвердити їх адекватність.  

Як зазначено вище, лабораторна установка повинна мати можливості 

зміни основних конструктивних та технологічних параметрів процесу знезара-



ження в широких межах, тому лабораторна установка за ідеєю є однаковою з 

промисловою установкою але більш складною за конструкцією.  

 

Розділ 6. Технічна характеристика джерел ультрафіолетового  

опромінювання та пускорегулюючої апаратури джерел ультрафіолетової  

опромінювальної лабораторної установки  

 

До параметрів, які необхідно змінювати на лабораторній установці і 

провести дослідження їх впливу на технологічний процес знезараження можуть 

бути віднесені: визначення способу та вибір типу підвісу стільника рамки для 

вулика, визначення впливу відхилення осі лампи джерела УФО від площини 

стільника на ефективність його знезараження, можливість зміни швидкості ру-

ху конвеєра установки та потужності джерела УФО, автоматична реєстрація ча-

су опромінення та його режиму. 

Лабораторна установка (рис. 5) для дослідження конструктивних та тех-

нологічних параметрів процесу знезараження стільника рамки для вулика дає 

можливість змінювати та досліджувати зазначені параметри для їх оптимізації. 

Лабораторна установка (рис. 5) має раму, на якій змонтовано конвеєр з 

двох контурів ланцюга з кроком 31,75 мм., які встановлені на зірочках відпові-

дного кроку на підшипниках ковзання. На конвеєрі установки є можливість пі-

двісити шість рамок для вулика - об’єкти знезараження, кожна з яких має свій 

номер та позначку «а» або «б», що відповідає одній стороні рамки або проти-

лежній. 

Для нормальної роботи конвеєра, а саме – забезпечення однакової швид-

кості руху обох його гілок вони з’єднані валом синхронізації - вал контр приво-

ду. 

Джерело УФО лабораторної установки (рис. 6) виконано у вигляді блока 

з чотирьох бактерицидних ламп марки «TUV – 30B» виробника «MIKROmed», 

в таблиці 2 наведена характеристика пускорегулюючої апаратури (ПРА).  

 



Таблиця 2 
Характеристика пускорегулюючої апаратури (ПРА) джерела УФО 

 
Номер 
по п/п 

Характеристика (ПРА) джерела УФО 
Назва параметра Значення 

1 Виробник ПРА Фірма 
«MIKROmed» 

2 Тип ПРА Feron EB 52 
3 Потужність  2 x 30 Вт 
4 Сила струму  500 мА 
5 Напруга живлення 230 В 
6 Частота зміни струму 50 Гц 
7 Коефіцієнт потужності  0,6 С 
8 Робочий діапазон температури  Від -40о С до + 65о 

С 
 

Пускове обладнання для експлуатації ламп складається з двох спарених 

електронних баластів (один на дві лампи) з’єднаних несучою конструкцією 

блоку джерела, яка являє собою дротяний каркас виготовлений з оцинкованої 

звареної сітки, яка з’єднує електронні баласти між собою в одне ціле і захищає 

лампи від випадкового пошкодження. Крім того, дротяна сітка каркасу створює 

мінімальні перешкоди для всебічного розповсюдження променів УФО при ро-

боті ламп. 

Джерела УФО з (ПРА) лабораторної установки наведені на (рис. 6). Роз-

рядні ртутні лампи низького тиску, у яких в наслідок електричного розряду у 

аргонно – ртутній суміші генерується випромінювання з достатньо високим 

значенням бактерицидної віддачі, що має в своєму складі діапазон довжини 

хвиль 205 – 315 нм [1, 11]. 

Колби (трубки) ртутних ламп низького тиску виконані із спеціального 

кварцового, кварцеідного або увіолевого скла з високим коефіцієнтом пропуску 

ультрафіолетового випромінювання, на внутрішній поверхні якого не нанесено 

шару люмінофора. Ртутним лампам низького тиску притаманне те, що більше 

70% опромінення припадає на лінію з довжиною хвилі 253,7 нм, тобто у спект-

ральній області максимальної бактерицидної дії і вони мають властивість бути 

митьтєво готовими до роботи після їх запалювання на відміну від ртутних ламп 



високого тиску (нормальний режим роботи яких наступає після 5 – 10 хвилин 

від моменту їх запалювання). Поряд з випромінюванням з довжиною хвилі 

253,7 нм у їх спектрі є випромінювання з довжиною хвилі 185 нм, яке в наслі-

док взаємодії з молекулами кисню утворюють озон в повітряному середовищі у 

вигляді парів, який при відповідних концентраціях може привести до небезпеч-

них наслідків для здоров’я людини – отруєння та смерть. ПДК в повітрі робочої 

зони – 0,1 мг/м3. Виконання колби ламп, наприклад, з увіолевого скла практич-

но повністю унеможливлює вихід опромінення з довжиною хвилі 185 нм це так 

звані без озонові лампи, тобто бактерицидні лампи марки «TUV – 30B» вироб-

ника «MIKROmed» не утворюють озону. Бактерицидні лампи живляться від 

електричної мережі змінного струму частотою 50 Гц і напругою 220 В, вклю-

чення яких виконується через пускорегулюючі апарати (ПРА). 

Для забезпечення безпечних умов лабораторна установка обладнана 

приладами, які дають можливість автоматизованого проведення дослідів з ви-

веденням персоналу в безпечну зону. До зазначених приладів відносяться елек-

тричні лічильники обертів типу СБ – 1М/100 та лічильники імпульсів типу СИ 

206ХЛ4, кожний з яких підключений до мікровимикача встановленого на від-

повідному валу (шестерні), для визначення числа їх обертів. Наприклад, ланцю-

га контуру конвеєра, вала контр привода, двигуна; програмовані лічильники ча-

су та шагове реле РС3 250 013 державного електротехнічного заводу ВЕФ м. 

Рига. 

Програмовані вмикачі годинникового типу, однопрограмний до 35 хви-

лин та добовий - двох програмний використані для встановлення необхідного 

часу досліду та його програмування. Саме електричні прилади дозволяють ав-

томатизоване проведення дослідів та дають можливість дистанційного керу-

вання процесом з безпечної зони. 

Лабораторна установка дає можливість дослідити спосіб та вибрати тип 

підвісу об’єктів знезараження на з’єднувальних ланках конвеєра, а також дослі-

дити вплив тангенціальних - ∆τ та поперечних відхилень - ∆п на бактерицидну 

ефективність знезараження об’єктів. Крім того лабораторна установка обладна-



на механізмом для дослідження впливу відхилення осі лампи джерела УФО від 

площини стільника на ефективність його знезараження. Привод лабораторної 

установки дозволяє змінювати швидкість руху конвеєра та дослідити її вплив 

на характеристики технологічного процесу знезараження об’єктів [4, 8]. 

 

Розділ 7. Принципова електрична схема електротехнологічної 

установки ультрафіолетового опромінювання бджолоінвентаря 

 

Виробничий процес в запропонованих електротехнологічних установках 

передбачає виконання низки функціонально узгоджених технологічних опера-

цій, спрямованих на досягнення кінцевого результату по знезараженню бджо-

лоінвентаря щодо патогенних мікроорганізмів [5, 6, 7]. Серед цих технологіч-

них операцій є подача живлення на шино зборки установки; приведення в дію 

привода конвеєра; відкриття кришки завантажувального люка; завантаження 

конвеєра бджолоінвентарем; закриття кришки завантажувального люка; вми-

кання блоку УФ опромінювачів; УФ опромінення поверхонь бджолоінвентаря з 

заданою експозицією; вимкнення живлення опромінювачів; відкриття заванта-

жувального люка; розвантаження конвеєра; вимкнення живлення приводного 

електродвигуна конвеєра; закриття кришки завантажувального люка; знеструм-

лення установки. Алгоритм функціонування кожної із розробленого типоряду 

електротехнологічних установок забезпечує набір електротехнічного, електро-

механічного, оптичного, напівпровідникового обладнання, надаючи можливість 

тій чи іншій установці працювати в ручному або автоматизованому режимах 

роботи. Зокрема на схемі рис. 7 в умовному зображенні представлені кінцеві 

вимикачі, електромагнітні контактори з набором блокконтактів і силових кон-

тактів, автоматичні вимикачі, електродвигуни, механічні редуктори, конвеєри, 

кнопкові станції, джерела УФ випромінювання, пускозахисне обладнання, на-

бір проміжкових реле, механічні реле витримки часу, транспаранти для візуа-

льного контролю за роботою установки. Застосування напівпровідникових діо-



дів D1, D2, D3 дозволяє знизити потужність і напругу живлення ламп транспа-

рантів, знижуючи витрати електроенергії в процесі експлуатації. 

Технологічний процес знезараження бджолоінвентаря шляхом опромі-

нювання його УФ променями починає оператор. Дотримуючись вимог правил 

техніки безпеки при роботі з джерелами УФО, оператор відкриває кришку за-

вантажувального люка і вмикає автоматичний вимикач QF, подаючи живлення 

на шинозборки "А", "N". Контакти кінцевого вимикача ВК1 розмикаються, за-

побігаючи ввімкненню модулів ламп УФО (L1-L8). Режим роботи електротех-

нологічної установки задають перемикачем ПК1 (Р – ручний, А – автоматизо-

ваний). Замиканням контактів SB2 (SB3) отримує живлення одна із котушок 

магнітних пускачів КМ1 (КМ2) залежно від вибраного напрямку руху конвеєра 

перемикачем ПК2 "Вгору" ("Вниз"). При цьому всі замкнуті контакти контак-

тора, наприклад, КМ1, розімкнуться (КМ1:4, КМ1:5), а розімкнуті – замкнуться 

(КМ1:1, КМ1:2, КМ1:3, КМ1:6, КМ1:7). 

Приводний електродвигун М приведе в дію ланцюговий конвеєр, на 

якому розміщують той або інший інвентар. Після завершення загрузки конвеєра 

Оператор закриває кришку люка, контакти кінцевого вимикача ВК1 замкнуться 

і забезпечать можливість вмикати живлення будь-якого модуля (всіх модулів) 

УФ випромінювачів (L1-L8). 

Кількість опромінювачив для одночасної роботи вибирає оператор в ві-

дповідності з рекомендованими приписами технологічних карт, що враховують 

і термін, і потужність процесу опромінювання шляхом замикання перемикачів 

ПК3-ПК6. Термін витримки в часі забезпечує механічне (напівпровідникове) 

реле витримки часу (РЧМ1:1, РЧМ1:2, РЧМ1:3), надаючи живлення котушкам 

проміжкових реле РП1 (РП2), які замикають свої контакти РП1:1 або РП2:1 або 

і РП1:1, і РП2:1. Той, або інший режим роботи електротехнологічної установки 

супроводжується роботою відповідних транспарантів: "Схема ввімкнена", "Ро-

бота", "Останов". Цикл робіт електротехнологічної установки по опроміненню 

бджолоінвентаря закінчується вимкненням і модулів опромінювачів L1-L8, і 



остановою привода М конвеєра натисканням кнопки SB1. Підзавод пружини 

реле РЧМ1 відбувається в автоматичному режимі через контакт вимикача ВК2. 

 

Розділ 8. Обґрунтування взаємного розміщення джерела 

ультрафіолетового опромінювання та вертикальних гілок контуру 

конвеєра електротехнологічної установки ультрафіолетового 

опромінювання бджолоінвентаря 

 

При обґрунтуванні взаємного розміщення джерела УФО та вертикаль-

них гілок контуру конвеєра з визначенням їх довжини Lв.г. та відстані до джере-

ла було враховано два положення, першим з яких є положення принципу Фер-

ма. Приймаючи що джерело УФО та об’єкти знезараження знаходяться у одно-

рідному оптичному середовищі, а це дійсно так, промені світла від джерела 

УФО до будь – якої точки об’єкта знезараження – стільника проходять по пря-

мим лініям. Друге положення виходить з рекомендацій про те, що мінімальний 

кут падіння променю на об’єкт знезараження який ще являється ефективним 

становить 30 градусів (αmin = 30о ). 

Аналіз результатів дослідження науково-дослідницької установки дав 

можливість визначити залежність інтенсивності опромінення об’єкта знезара-

ження залежно від відстані до джерела опромінення, а також обґрунтувати до-

вжину вертикальних гілок контуру конвеєра Lв.г. становитиме дещо більшою за 

чотири мінімальних відстаней (Rmin) від джерела УФО до вертикальних гілок 

контуру конвеєра. 

Теоретичні положення, що випливають з аналізу взаємодії джерела УФО 

з об’єктом знезараження, в системі «джерело УФО – об’єкт знезараження – ме-

ханізм переміщення ОЗ» про необхідність усунення або зменшення довжини 

горизонтальних ланок до мінімально можливого їх значення являють собою 

удосконалення установки для знезараження стільника рамки для вулика [2] і 

потребують їх втілення в виробничу практику спеціалізованих господарств. 

Дійсно, стає логічним усунення елементів конструкції – горизонтальні ділянки 



контуру конвеєра (рис. 8), які спричиняють не виробничі витрати часу і зали-

шити тільки вертикальні ділянки контуру конвеєра, на яких відбувається знеза-

раження стільника рамки для вулика. 

Втілення зазначених теоретичних положень в нову конструкцію устано-

вки було здійснено у технічному рішенні [3]. Конструктивно зазначені удоско-

налення установки полягають у тому, що кожний контур конвеєра має одну 

верхню 5 та одну нижню 6 опорні зірочки, при цьому нижні зірочки з’єднані 

між собою валом синхронізації, в середній частині якого між нижніми зірочка-

ми контурів конвеєра встановлено механізм приводу, який кінематично 

з’єднаний з валом синхронізації. 

Встановлення кожного контуру конвеєра на одній верхній та одній ниж-

ній зірочках являє собою конструктивне втілення положення про необхідність 

усунення або зменшення довжини горизонтальних ланок до мінімально можли-

вого їх значення. 

Удосконалена схема механізму приводу (рис. 9) [3] дає можливість усу-

нути горизонтальні ділянки контуру конвеєра (вони фактично відсутні), а на 

опорних зірочках 5 та 6 відбувається перехід від однієї вертикальної гілки кон-

туру конвеєра до другої вертикальної гілки зі зміною напрямку руху об’єктів 

знезараження та зміною однієї сторони стільника, яка опромінювалась, напри-

клад, сторони (а) на другу сторону – (б). Це відбувається коли ОЗ проходить 

через нижню зірочку 6 контуру конвеєра. 

При проходженні об’єктом знезараження верхньої зірочки 5 контуру 

конвеєра відбувається зміна сторони (б), яка опромінювалася на сторону (а), 

тобто навпаки. Крім того встановлення передачі 8 від двигуна 9 в середній час-

тині вала синхронізації між нижніми зірочками 6 контуру конвеєра, на відміну 

від технічного рішення [2] забезпечує рівне навантаження обох сторін валу си-

нхронізації, на яких закріплені нижні зірочки 6 контурів 3 конвеєра установки. 

Таким чином, зазначена схема приводу контурів конвеєра забезпечує також од-

накові тягові характеристики контурів конвеєра установки. 



Слід зазначити і те, що мікроорганізми, що знаходяться на об’єкті знеза-

раження відносяться до кумулятивних фото біологічних приймачів, відповідно, 

результат взаємодії ультрафіолетового бактерицидного опромінення мікроор-

ганізму залежить від його виду та бактерицидної дози (відношення енергії бак-

терицидного опромінення до площі що опромінюється). Відомо також [13], що 

нелінійна чутливість фото біологічного приймача стримує можливість широкої 

варіації цим параметром. Встановлено експериментально, що допускається не 

більше 5 – кратних варіацій значень параметра. У нашому випадку варіації зна-

чень параметра необхідно розуміти, що максимальне число повних обертів кон-

веєра установки повинно бути не більше 5. Це являє собою технологічне обме-

ження операції знезараження стільника, яке виступає як один з керованих фак-

торів (чинників) дослідження.  

Потрібна бактерицидна доза для відповідного мікроорганізму залежить 

від енергії бактерицидного опромінення, яка в свою чергу є функцією потужно-

сті джерела (УФО) та часу знезараження, а час операції знезараження стільника 

залежить від конструкції установки – довжини всіх гілок конвеєра, швидкості 

його руху та числа повних обертів конвеєра [7]. 

Зразок науково-дослідницької установки для знезараження стільників рамок 

для вулика з відкритою кришкою завантажувального люка представлений на 

рисунку 10 і для вулика із знятою передньою стінкою рисунку 11. 



Висновки 

 

1. Системний аналіз науково-дослідницької літератури вітчизняних і зарубі-

жних авторів, присвяченої проблемам застосування УФ спектру оптичного ви-

промінювання і, зокрема, його бактерицидної дії на мікроорганізми дозволяє 

вважати цю проблематику актуальною, а пошук шляхів розв'язання задач, щодо 

удосконаленням методів і засобів її реалізації такими, що мають велике народ-

ногосподарське значення для нашої країни. 

2. Фундаментальні і прикладні розробки в світлотехніці переконують в ви-

сокому рівні надійності і ефективності технологічних процесів електротехноло-

гічних установок, які виконані на базі штучних джерел УФ випромінювання 

для знезараження патогенних мікроорганізмів. Це фотохімічні реакції, в ре-

зультаті яких відбуваються пошкодження ДНК, РНК і клітинних мембран жи-

вих мікроорганізмів, в тому числі, і патогенних, вигідно відрізняючи фізичний 

спосіб боротьби з інвазійними і інфекційними хворобами бджіл від викорис-

тання хімічних реагентів. 

3. Запропонована конструкція електротехнологічної установки, приведеної в 

цій роботі, яку використовують для знезараження бджолоінвентаря, використо-

вує і джерела УФО в зоні С з довжиною хвилі 264 нм, та потужністю 30 Вт ко-

жна. 

4. Запропонована принципова схема електротехнологічної  установки яка дає 

можливість застосовуючи логічно-програмований контролер (ЛПК) програму-

вати режими опромінювання різного інвентаря дотримуючись розрахованих ек-

спозицій. 

5. Найефективніший спосіб боротьби з патогенною мікрофлорою бджіл є 

динамічний спосіб опромінення біооб’єктів, що забезпечує більш повне зни-

щення за експозиції 1,2‧104 мкВт‧с/см2 і щвидкості руху обєкта опромінення 

0,01 м/с. 
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Додаток А 

 

 

 



 

 

Рисунок 1 Льоткова приставка з джерелами УФО 

 

 

 

 

Рисунок 2. Опромінення бджоли і кліща в залежності від довжини хвилі УФО 

Ряд 1 відноситься до бджоли; ряд 2 відноситься до кліща 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 3 Електротехнологічна установка для знезараження стільника 

рамки для вулика 

 

 

 а) б) 

Рисунок 4  Варіанти розміщення джерел УФО 1 відносно об’єктів знеза-

раження 2, а) - одно кільцевий варіант, б) - багато кільцевий варіант компонов-

ки установки 

1 – блок ламп джерела УФО всередині контура конвеєра, 1 (8) - блок 

ламп джерела УФО зовні контура конвеєра, 2 – об’єкти знезараження – стіль-

ники рамок вулика, 3 – ланцюговий контур конвеєра, 4 – УФ лампи , 5 – підвіс 

об’єктів знезараження, 13 – опорні зірочки контурів ланцюгового конвеєра, 14 - 

об’єкти знезараження двохстороннього опромінювання 



 

 

Рисунок 5 Науково-дослідницький зразок експериментальної  

установки 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Джерела УФО лабораторної установки 

 

 



 

 

Рисунок 7. Принципова електрична схема електротехнологічної устано-

вки УФ опромінювання бджолоінвентаря 

 

 



 

Рисунок 8. Розрахункова схема до обґрунтування взаємного розміщення 

джерела УФО та вертикальних гілок контуру конвеєра: 

1 - джерело УФО; 2 - об’єкти знезараження, αmin - мінімальний кут па-

діння променя; Lв.г. – довжина вертикальної гілки контуру конвеєра, VК – шви-

дкість руху конвеєра, ЕαR - спектральна густина бактерицидного потоку джере-

ла УФО по довжині вертикальної гілки контуру конвеєра Lв.г. установки. 

 

 

 

Рисунок 9. Схема механізму приводу переміщення OЗ: 

1-джерела УФО, 2-рамки з стільниками, 3-контур конвеєра, 5 та 6 відпо-

відно-верхня та нижня зірочка, 8-передача, 9-двигун 

 

 

 



 

 

Рисунок 10. Фрагмент установки для знезараження стільника рамки для ву-

лика з відкритою кришкою завантажувального люка. 

 

 

 

Рисунок 11. Загальний вигляд установки для знезараження стільника рамки 

для вулика із знятою передньою стінкою. 

 

 



                                         Анотація                шифр   «Бджола» 

Актуальність тематики 

Для суттєвого підвищення урожайності сільськогосподарських культур 

на 20-30%, особливо ентомофільних, серед низки факторів, які безпосередню і 

опосередковано впливають на цей процес, приділяється значна увага в світовій 

практиці питанням розведення, утримання і використання медоносних бджіл з 

метою використання їх для інтенсифікації процесів виробництва продукції рос-

линництва, а також бджолопродукції. 

В той же час галузь бджільництва на сьогоднішній день стикається з 

своїми специфічними проблемами обумовленими, як станом різних екосистем 

так і хворобами бджіл, що негативно позначається на кількості бджолосімей і 

на якості процесів запилення ентомофільних культур. 

Відомі різні способи боротьби з хворобами бджіл, але з переходом на 

виробництво екологічно чистої продукції бджільництва переваги віддають без-

медикаментозним способом і засобом, яким являється застосування електрома-

гнітного опромінювання УФ діапазону. То б то розробка і наукові дослідження 

щодо застосування УФ для боротьби з інвазійними і інфекційними хворобами 

являються актуальними і такими що мають велике народногосподарське зна-

чення. 

Мета роботи: підвищення ефективності процесів виробництва бджо-

лопродукції, а також продукції рослинництва. 

Завдання науково-дослідної роботи є обґрунтування типу і кількості 

джерел УФ, режими їх роботі, потужність, довжину хвилі та геометричні пара-

метри установки, що реалізує запропонований спосіб боротьби з варроатозом 

бджіл. 

Методика досліджень:у процесі дослідження використані загальні ме-

тоди абстракції, узагальнення, системного підходу до явищ що вивчається, без-

медикаментозних способів і засобів, а також методи математичної статистики, 

зокрема абстрактно-логічний метод.  



На основі проведеного аналізу досліджень біологічних засобів та спосо-

бів боротьби з варроатозом та порівняльного критичного аналізу їх переваг і 

недоліків, можна вважати що існуючі підходи до лікування такої хвороби як 

варроатоз, не в повній мірі задовольняють вимоги щодо збереження і нарощу-

вання біопотенціалу бджолосім’ї, як за зооветеринарними вимогами, так і за 

витратами праці на забезпечення підвищення ефективності процесу оздоров-

лення бджолосімей.  

Апробація роботи: результати роботи було викладено на науково-

практичній конференції Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка, Навчально-наукового інститу-

ту енергетики та комп’ютерних технологій, листопад 2018 року. 

Разом з тим, у літературі, присвяченій технологіям використання елект-

ромагнітного випромінювання оптичного діапазону в області короткохвильово-

го спектру для боротьби з патогенною мікрофлорою і фауною відсутні дані сто-

совно конструкції, геометричних розмірів та експозицій, технологічних засобів 

які б давали змогу більш ефективно боротися з варроатозом безконтактними 

безмедикаментозними способами. В даній роботі виконані наукові досліджен-

ня, які дають відповідь щодо пошуку реальних рішень практичних задач бджі-

льництва. 

 


