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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Морський транспорт є важливою інфраструктурною 

складовою світової економіки, яка забезпечує основні об’єми вантажних перевезень. 

У зв’язку з цим питанням вдосконалення суднових енергетичних установок та 

підвищенню їх паливної економічності приділяється значна увага. Дієвим методом 

покращення характеристик суднових енергетичних установок є утилізація їх 

теплових викидів. 

Останнім часом загострилися питання екологічної безпеки суднової енергетики, 

які були формалізовані вимогами International Maritime Organization, прийнятими 

в 2019 році, щодо обмеження емісії газів, які посилюють розвиток парникового 

ефекту. Ці вимоги встановлюють тренд на скорочення споживання вуглецевих палив. 

Підвищенню ефективності енергетичних установок за рахунок утилізації 

скидної теплоти присвячені численні наукові дослідження. Питання утилізації 

теплових викидів досліджувалися в таких провідних академічних інститутах 

і навчальних закладах України: Інститут технічної теплофізики НАН України, НТУУ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ), Національний технічний університет «ХПІ», 

НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (м. Харків). 

Над проблемами суднової та корабельної енергетики працюють науковці НУК 

імені адмірала Макарова, ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", АТ «Завод «Екватор»», 

ДП «ДПЦК» (м. Миколаїв), Національного університету «Одеська морська 

академія», Одеського національного морського університету (м. Одеса), Херсонської 

державної морської академії (м. Херсон). 

Роботи в галузі суднової енергетики виконуються дослідними центрами фірм 

виробників енергетичного обладнання, таких, як MAN Diesel & Turbo SE, WIN GD 

(Wartsila), Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Alfa-Laval та інші. 

Проблемам енергозбереження присвячені праці Новікова І.І., Захарова Ю.В., 

Лебедя Н.Г., Селіверстова В.М., Маслова В.В., Марченка А.П., Клименка В.М., 

Білеки Б.Д., Радченка М.І., Хмельнюка М.Г., Тимошевського Б.Г., Ткача М.Р., 

Єпіфанова С.В., Івановського В.Г., Варбанця Р.А., Шостака В.П., Голікова В.А., 

Халатова А.А. та інших відомих вчених і фахівців. У результаті цих досліджень були 

створені технології використання теплових викидів в енергетиці, промисловості, 

транспорті та кліматичних системах.  

На сьогодні вдосконалення суднових двигунів та перехід на скраплені кріогенні 

палива призвели до зменшення температурного рівня відхідних газів, що ускладнює 

застосування відомих технологій енергозбереження.  

За таких обставин гостро постає запит практики на розробку і впровадження 

нових, науково обґрунтованих технічних рішень та технологій використання 

низькопотенційної скидної теплоти суднових енергетичних установок для 

додаткового отримання механічної роботи або електричної енергії, що забезпечує 

скорочення споживання палив та зменшення емісії шкідливих для довкілля речовин. 

Для утилізації скидних низькотемпературних теплових викидів перспективним 

є використання термоакустичних теплових машин – термоакустичних двигунів або 

термоакустичних рефрижераторів. Термоакустичні двигуни істотно відрізняються від 
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механічних систем простою конструкцією, відсутністю рухомих частин та шкідливих 

робочих речовин. Вони здатні працювати від будь-яких зовнішніх джерел енергії, 

в тому числі кріогенних, їм властиві висока надійність та відносно низька вартість. 

Базові положення теорії термоакустики та практичного використання 

термоакустичних теплових машин надані в роботах Л. Реллея, Н. Ротта, Дж. Свіфта, 

Л. Чжена, П. Гаррета. Питання теплообміну в умовах акустичних коливань 

досліджувалися такими відомими вченими: Красильніковим В.А., Бузніком В.М., 

Накоряковим В.Є., Грінченко В.Т. 

Розповсюдженню термоакустичних теплових машин заважають їхня низька 

питома потужність і складність отримання механічної роботи. Значною проблемою 

є відсутність узагальнюючих положень щодо проектування, впровадження та 

експлуатації термоакустичних систем утилізації теплових викидів енергетичних 

установок. Отже, створення суднових термоакустичних систем енергозбереження, 

здатних утилізувати низькопотенційні теплові викиди суднових енергетичних 

установок та продукувати механічну роботу, є актуальним науково-технічним 

завданням, яке має значний практичний інтерес.  

Науково-прикладною проблемою, яка вирішується в дисертації, є підвищення 

ефективності використання вторинних енергетичних ресурсів та зменшення викидів 

токсичних компонентів відпрацьованих газів шляхом раціональної організації 

перетворення енергії в термоакустичних системах утилізації низькопотенційної 

теплоти суднових енергетичних установок. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова у рамках пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки в Україні 

«Енергетика та енергоефективність». За тематикою дисертаційної роботи було 

виконано ряд науково-дослідних робіт, в яких автор виступав науковим керівником 

або відповідальним виконавцем: № 0111U002311 «Розробка теоретичних основ 

проектування термоакустичних систем використання низькопотенційних вторинних 

та відновлювальних енергоресурсів», № 0115U000301 «Дослідження та розробка 

модуля термоакустичного перетворювача теплових викидів енергетичних установок 

транспорту та промисловості», № 0117U000344 «Розробка теоретичних основ 

проектування термоакустичних турбогенераторів систем використання теплових 

скидних енергетичних ресурсів транспортних засобів», № 0119U103202 «Підвищення 

ефективності енергетичних установок шляхом використання термоакустичних 

технологій», договори № М/107–2019 та М/124–2020. 

Мета дослідження – вдосконалення суднових енергетичних установок шляхом 

утилізації низькопотенційних теплових викидів термоакустичними технологіями та 

створення на їх основі обладнання екологічних систем енергозбереження. 

Задачі наукового дослідження: 

1. Визначення кількісних та якісних показників резервів низькопотенційних 

теплових викидів суднових енергетичних установок, придатних для утилізації. 

2. Аналіз сучасного стану та наявних тенденцій розвитку технологій утилізації 

скидної низькопотенційної теплоти енергетичних установок та інших джерел. 
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3. Обґрунтування доцільності використання термоакустичних технологій для 

утилізації низькопотенційних теплових викидів суднових енергетичних установок. 

4. Дослідження процесів енергообміну при термоакустичній утилізації 

низькопотенційної теплоти з урахуванням впливу неоднорідності розподілу 

температур на поверхні теплообміну на їх ефективність. 

5. Визначення особливостей коливального руху газу на процеси в імпульсних 

двонаправлених турбінах і елементах термоакустичного двигуна та їх вплив при 

перетворенні акустичної енергії в механічну роботу. 

6. Встановлення закономірностей процесів енергоперетворення 

в термоакустичних двигунах та їхніх елементах для забезпечення максимальної 

ефективності термоакустичної утилізації теплоти з потенціалом 110–530 К. 

7. Математичне моделювання процесів перетворення скидної енергії суднової 

енергетичної установки термоакустичними технологіями як послідовного процесу 

в системі «суднова енергетична установка–теплові викиди–термоакустичний 

двигун –довкілля». 

8. Обґрунтування енергозберігаючих конструктивних і схемних рішень 

термоакустичних систем утилізації скидної енергії суднової енергетичної установки 

для отримання додаткової механічної роботи або електроенергії. 

9. Визначення ефективності застосування термоакустичних систем утилізації 

низькопотенційної скидної теплоти в судновій енергетиці, розробка рекомендацій 

щодо перспективних напрямів використання цих технологій у промисловості, 

відновлювальній енергетиці та кліматичних системах. 

Об’єктом дослідження є процеси енергоперетворення при утилізації теплоти 

в суднових енергетичних установках термоакустичними способами та їхні 

характеристики. 

Предметом дослідження є закономірності та параметри процесів 

енергоперетворення при утилізації теплоти низькотемпературних теплових викидів в 

суднових енергетичних установках термоакустичними способами. 

Методи дослідження – фізичне та математичне моделювання процесів 

утилізації теплоти термоакустичними способами.  

При розв’язанні поставлених у дисертаційній роботі задач використовувалися 

системний підхід та порівняльний аналіз отриманих результатів математичного 

моделювання з даними експериментальних досліджень. 

Математичні моделі суднових енергетичних установок були побудовані з 

використанням даних фірм виробників суднового енергетичного обладнання на 

основі класичних законів термодинаміки, балансових рівнянь збереження енергії і 

маси. Математичні моделі термоакустичних процесів ґрунтуються на положеннях 

лінійної теорії термоакустики. Математичне моделювання виконувалося в 

нестаціонарній 3D-постановці, для задання граничних та початкових умов 

використовувалися результати власних експериментальних досліджень. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, результатів та 

висновків базуються на використанні законів термодинаміки і тепломасообміну, 

системи балансових рівнянь збереження енергії та маси. Достовірність результатів 

розрахунку вдосконаленими математичними моделями підтверджено збігом 
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з власними експериментальними даними та даними інших дослідників, а також 

відсутністю протиріччя з попередніми результатами досліджень термоакустики. 

Наукова новизна отриманих результатів, які захищає автор, полягає 

у наступному. Вперше: 

1. Доведено, що ефективність утилізації теплоти низькопотенційних джерел 

суднових енергетичних установок, в межах температурних потенціалів 110–530 К 

відносно потенціалу довкілля при використанні термоакустичних процесів 

і забезпеченні однорідності поля температур однофазного робочого тіла на рівні 0,95–

0,99, відносно циклу Карно, досягає для циклу Брайтона рівня 15–17 %, а для циклу 

Стірлінга складає 40–42 %, при цьому знижує питому масу установок з 45–80 кг/кВт 

до 12,5–25,0 кг/кВт, у порівнянні з існуючими установками, які працюють на 

органічних теплоносіях. 

2. Встановлено, що використання в низькотемпературних термоакустичних 

двигунах рекуперативних теплообмінників з проміжними теплоносіями призводить 

до виникнення неоднорідності полів температур у робочому тілі та матриці, а це 

знижує ефективність термоакустичних перетворень в 1,1–1,3 рази, в порівнянні 

з теоретично досяжним рівнем ефективності для наявного температурного 

потенціалу. 

3. Показано, що утилізація теплоти низькопотенційних джерел 

термоакустичними процесами в суднових енергетичних установках забезпечує 

додаткове отримання потужності на рівні 4–8 %, та зменшення споживання палива 

в межах 4–10 %. 

4. Доведено, що в суднових енергетичних установках термоакустичні технології 

розширюють робочий температурний діапазон систем енергозбереження до 110 К та 

дозволяють утилізувати кріогенний потенціал скраплених газоподібних палив (LNG, 

NH3) для отримання додаткової механічної роботи. 

5. Експериментально встановлено, що повздовжній температурний градієнт 

у матриці термоакустичного двигуна є тільки необхідною умовою для виникнення 

самочинних термоакустичних коливань, а достатньою умовою є результат появи та 

розвитку термоконвекційних течій. 

6. Обґрунтовано доцільність використання в термоакустичних двигунах 

суднових систем енергозбереження: теплообмінників з фазовим переходом для 

забезпечення однорідності полів температур у робочому тілі в процесах 

термоакустичних перетворень і двокомпонентних робочих тіл для утилізації 

теплових викидів з потенціалом 355–365 К. 

Вдосконалено: 

1. Математичну модель суднової енергетичної установки, як послідовного 

процесу в системі «енергетична установка – джерела теплоти – термоакустична 

утилізація теплоти – довкілля», яка враховує особливості теплофізичних процесів 

у термоакустичних двигунах, а саме їх залежність від організації енергообміну між 

робочим тілом, матрицею термоакустичного двигуна та зовнішніми джерелами 

енергії, що сприяє створенню раціональних схемних та конструктивних рішень 

систем енергозбереження. 
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2. Механізм перетворення акустичної енергії в механічну роботу при 

використанні імпульсної двонаправленої турбіни в складі термоакустичного двигуна 

за рахунок профілювання проточної частини, а саме статорних лопаток, довжина 

прямолінійної ділянки яких має бути не менше 1,5–2,0 довжини криволінійної 

ділянки, що зменшує втрати енергії, які пов’язані з виникненням обертальних 

квазістаціонарних течій.  

Отримали подальший розвиток технології енергозбереження та використання 

низькопотенційної теплоти в судновій енергетиці, промисловості та відновлювальній 

енергетиці за рахунок впровадження термоакустичних систем використання 

низькопотенційних теплових ресурсів, в тому числі кріогенних. 

Наукові положення, які сформульовані на основі отриманих наукових 

результатів: 

1. Підвищення енергетичної ефективності та екологічності суднових 

енергетичних установок можливо утилізацією скидної низькопотенційної теплоти 

енергетичних установок і зовнішніх джерел термоакустичними процесами, які 

визначаються неоднорідністю полів температур та швидкостей у процесах 

енергоперетворення. 

2. Зниження нерівномірності теплових потоків при теплопередачі за рахунок 

розподілу температур на поверхнях теплообмінника і матриці дозволяє забезпечити 

досягнення максимальної густини теплових потоків та підвищити ефективність 

утилізації теплоти термоакустичними процесами.  

3. Методологія раціонального застосовування термоакустичних систем дозволяє 

вирішити проблему ефективного використання низькотемпературних 

відновлювальних та скидних енергоресурсів в енергетичних установках різного 

призначення. 

Наукове значення роботи полягає в розробці та обґрунтуванні способів 

раціональної організації енергообміну в термоакустичних системах утилізації 

теплових викидів суднових енергетичних установок, а саме між джерелами теплової 

енергії, робочим тілом термоакустичних двигунів та його навантаженням, що 

є науковим підґрунтям для реалізації концепції отримання додаткової потужності та 

підвищення ефективності енергетичних установок шляхом використання 

низькопотенційних теплових ресурсів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в: 

– розробці низки схемних рішень низькотемпературних термоакустичних систем 

енергозбереження, призначених для використання в судновій енергетиці, 

промисловості та кліматичних системах; 

– створенні експериментальних зразків термоакустичних турбінних двигунів 

систем енергозбереження; 

– розробці практичних рекомендацій з проектування термоакустичних систем 

утилізації теплоти низькотемпературних джерел енергії та елементів 

термоакустичних теплових машин. 

Результати впровадження. Результати дисертаційної роботи впроваджено 

такими підприємствами та установами: ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», АТ «Завод 

«Екватор»», ТОВ «Суднобудівний завод «ОКЕАН»», ПрАТ УкрНДІТСМ, ТОВ «Сі-
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Джоб Миколаїв», «Zaliv Ship Design», НУК імені адмірала Макарова (м. Миколаїв, 

Україна); «China–Ukraine Transnational Transfer Center of Shipbuilding and Marine 

Engineering» (Jiangsu, Китай), DOO «Zelena Planina» (Чорногорія). 

Особистий внесок здобувача. Винесені на захист наукові положення 

і результати отримані особисто автором. У роботах, виконаних зі співавторами, 

автору належать: наукові гіпотези, методологія дослідження, математична модель 

і обчислювальні алгоритми, обробка експериментальних даних, формулювання 

висновків. Робота виконувалася в науково-дослідній лабораторії «Термоакустичних 

технологій енергозбереження та кондиціонування» Машинобудівного навчально-

наукового інституту НУК під керівництвом та за персональною участю здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

досліджень обговорювалися на міжнародних науково-технічних конференціях: І 

Міжнародна науково-технічна конференція «Холод в енергетиці і на транспорті: 

сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації». (Миколаїв : НУК, 2008); ІІІ 

науково-технічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення.» 

(Миколаїв : НУК, 2009);; Міжнародні науково-технічні конференції «Інновації в 

суднобудуванні та океанотехніці» (Миколаїв : НУК, 2010–2019); Міжнародні 

науково-технічні конференції «Суднова енергетика: стан та проблеми» (Миколаїв : 

НУК, 2007–2019 рр); VІI–X Міжнародні науково-технічні конференції «Проблеми 

екології та енергозбереження в суднобудуванні» (Миколаїв: НУК, 2012–2018 рр.); 

«Сучасні інформаційні технології на транспорті, MINTT» (м. Херсон : ХДМА, 2010–

2019, 2021 рр.); Міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні енергетичні 

установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. 

СЕУТТОО»  (Херсон, ХДМА, 2013–2020 рр.); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Теплотехніка та енергетика в  металургії». (Дніпропетровськ : 

НМетАУ. – 2014, 2016 рр.); Акустичний симпозіум “Консонанс”» (м. Київ, ІГМ НАН,  

2013, 2015, 2017 рр.); «Міжнародний конгрес двигунобудівників» (Харків: ХАІ, 2013–

2017, 2019 гг.); «III Міжнародна науково-практична морська конференція кафедри 

СЭУ и ТЭ. – MPP&O-2021» (Одесса : ОНМУ, 2021 г.); International Conference «Space 

Technologies : Present and Future»  (Dnepropetrovsk, 2013, 2015, 2017);  7th IEEE int. 

conf. «IDAACS’2013» (Berlin, Germany); 8th IEEE International Conference on 

«Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems; Technology and 

Applications» (24-26 September 2015, Warsaw, Poland).  

Публікації.  За темою дисертації опубліковано 85 друкованих наукових праць, 

із них 23 основні публікації, у тому числі 17 статтей у наукових спеціалізованих 

виданнях, рекомендованих переліком МОН України (з них 10 одноосібні), 

6 публікацій в іноземних фахових виданнях, які включені до міжнародної 

наукометричної бази Scopus. До додаткових публікацій належать 3 статті 

в міжнародних фахових журналах, 55 тез доповідей у збірниках матеріалів 

міжнародних науково-технічних конференцій (з них 35 без співавторів) та 4 патенти 

на корисну модель. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, списку використаних джерел та 3 додатків. Загальний обсяг дисертації 

складає 306 сторінок, у тому числі 262 сторінки основного машинописного тексту, 
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143 рисунків та 28 таблиць. Список використаних джерел містить 234 найменування 

на 27 сторінках, 3 додатки на 17 сторінках.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми, сформульовано 

мету та головні завдання, наведено загальну характеристику роботи, основні 

результати та положення, які виносяться на захист. 

У першому розділі «Низькопотенційні енергоресурси та проблеми їх 

ефективного використання» розглянуто стан та тенденції розвитку суспільного  

енергоспоживання, показано структуру глобальних теплових викидів за групами 

споживачів енергії в залежності від їх температури.  

Підвищенню ефективності енергетичних систем сприяють технології утилізації 

скидної теплоти енергетичного обладнання, здатні продукувати механічну роботу. 

Для викидів з температурою, вищою за 550 К, найбільш поширеними є системи, 

реалізовані на класичному циклі Ренкіна.  

У разі зниження температурного потенціалу в межах 373–550 К 

використовуються системи з циклом Ренкіна на органічних теплоносіях, це так звані 

ORC-системи. Для джерел теплоти з температурами, меншими за 373 К, можливим є 

використання систем, побудованих на циклі Каліна або на основі Trilateral Cycle.  

Для сучасної суднової енергетики характерним є зростання вимог щодо паливної 

економічності та екологічної безпеки суднових енергетичних установок (СЕУ). 

Вдосконалення суднових двигунів, перехід на скраплені кріогенні палива, такі, як 

LNG, LPG, NH3, призвели до зменшення температурного рівня теплових викидів 

СЕУ, що ускладнює застосування на суднах відомих технологій утилізації (рис.1). 

Крім того, для суден існують специфічні масогабаритні, екологічні або вартісні 

обмеження. В зв’язку з цим, створення ефективних технологій використання 

низькотемпературних теплових викидів СЕУ є актуальною проблемою, яка має 

велике прикладне значення. 

 

Одним із перспективних методів утилізації низькотемпературних теплових 

викидів може стати застосування термоакустичних технологій. У судновій енергетиці 

термоакустичні теплові машини (ТАТМ) можуть використовуватися для утилізації 

низькотемпературних теплових викидів, в тому числі кріогенних. 

а                      б 

Рис. 1. Теплові викиди суднового двопаливного малообертового двигуна 

при роботі на MDO-паливі (а) та на скрапленому аміаку (б) 
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Аналіз сучасного стану термоакустичних технологій, сукупних знань щодо 

процесів послідовного перетворення теплової енергії в акустичну енергію та 

механічну роботу і наявного досвіду їх практичного використання, дозволив 

окреслити низку завдань, вирішення яких забезпечить впровадження 

термоакустичних систем енергозбереження в судновій енергетиці. 

За результатами першого розділу було визначено напрямки роботи, 

сформульовано науково-технічну проблему, мету, робочі гіпотези та завдання 

досліджень. 

У другому розділі «Синтез термоакустичної системи використання 

теплових викидів суднових енергетичних установок та методи досліджень» 

розроблено структурну схему досліджень, визначено найбільш доцільні методи 

вирішення науково-технічної проблеми.  

Принципова схема суднової енергетичної установки з термоакустичним 

утилізаційним контуром зображена на рис. 2. Схема складається з двигунів СЕУ, 

термоакустичного турбодвигуна (ТАТД) з навантаженням та робочих речовин, 

температури яких дорівнюють температурі довкілля або нижчі за неї. 

 

На рис. 3 показана структурна схема математичної моделі СЕУ 

з термоакустичним теплоутилізаційним контуром, яка відтворює побудову та 

функціональні зв’язки суднової енергетичної установки як єдиного комплекса. 

Математична модель СЕУ створена відповідно до наступних припущень: 

термоакустичний турбодвигун працює за рахунок різниці в температурі між 

джерелами енергії високого та низького потенціалів; джерела низького потенціалу 

можуть мати температуру довкілля або меншу; джерела енергії не пов’язані 

термодинамічними циклами з термоакустичним двигуном (ТАД); енергообмін між 

термоакустичним двигуном та джерелами енергії здійснюється за допомогою 

зовнішніх систем з проміжними теплоносіями; навантаженням ТАД можуть бути 

електрогенератори або термоакустичні машини зворотної дії  – рефрижератори. 

Суднова енергетична установка подана у вигляді системи балансових рівнянь 

 
Рис. 2. Схема суднової енергетичної установки 

з термоакустичним теплоутилізаційним контуром 
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енергетичних та матеріальних потоків – теплових викидів. Модель враховує режими 

навантаження СЕУ, параметри довкілля, теплофізичні якості робочих речовин ТАД 

та зовнішніх теплоносіїв. 

 

Процедура «Головний двигун» 
 

режГД
реж

Ne
(Ne , % , , , )

N
_

e

ГД

ГД j j j
SMCR amb amb ambГД

SMCR

Ne f SMCR Speed T P  =   . 

 

Процедура «Допоміжний  двигун» 
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Процедура «Термоакустичний двигун» 
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Рис. 3. Структурна схема математичної моделі СЕУ 

з термоакустичним теплоутилізаційним контуром 
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Вихідні дані для процедур «Головний двигун» та «Допоміжний двигун» 

задаються, а результати отримують розрахунком або з технічної документації 

виробників за допомогою офіційних сайтів фірм-виробників та онлайн сервісів, 

таких, як CEAS, WIN GTD2, та інші. Параметри оточуючого середовища для 

процедур «Головний двигун» та «Допоміжний двигун» задаються у вигляді 

 j=1,2,3 1 ,2 ,3ISO Tropic Spec− − − .  

Для процедури «Термоакустичний двигун» вихідними даними є результати 

розрахунків, отримані за допомогою процедур ГД та ДД (див. рис. 3), які формалізує 

система балансових рівнянь – потоків енергії, маси, екзергії, де i  – елемент СЕУ, що 

розглядається. Процедура «Термоакустичний двигун» побудована на основі 

одновимірній лінійної моделі термоакустики, згідно який прирощення акустичної 

енергії в елементі матриці (3) залежить від «коефіцієнта підсилення» акустичної 

енергії (4), який залежить від розподілу температури в матриці  
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До процедури «Термоакустичний двигун» входять програмний комплекс 

DELTA EC для визначення параметрів акустичного середовища в резонаторі та 

детального розрахунку термоакустичного двигуна. Розрахунок імпульсної 

двонаправленої турбіни (ІДТ) реалізовано у середовищі MathCAD та CFD-пакетів. 

Сумарна потужність СЕУ з урахуванням термоакустичної системи 

енергозбереження буде складати 
 

( )реж , ,Ne Ne Ne Ne Ne
n

СЕУ ГД СЕС ГД ДГ ТATГ
реж реж реж i реж i реж

i

Ne = + = + + . 

В СЕУ з термоакустичним теплоутилізаційним контуром, енергообмін між 

матрицею ТАД та зовнішніми джерелами енергії здійснюється з допомогою 

рекуперативних теплообмінників (рис.4). 

 Нерівномірність температури поверхні цих теплообмінників призводить до 

виникнення неоднорідності розподілу температур в робочому тілі ТАД та в об’ємі 
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матриці. Отже, лінійна модель термоакустики, відносно теплообмінного вузла з 

рекуперативними теплообмінниками, має бути двовимірна.  
 

 
Рис. 4. Схема побудови двомірної математичної моделі теплообмінного вузла ТАД 

 

Розроблена двомірна математична модель, яка дозволяє визначити розподіл 

температури в об’ємі матриці (5) в залежності від температур поверхні 

теплообмінників, теплофізичних параметрів теплоносіїв, інтенсивності процесів 

тепловіддачі та їх розмірів        
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Вираз (5) входить в (1) – (4), що дає можливість урахувати вплив неоднорідності 

розподілу температур по поверхні рекуперативних теплообмінників ТАД на 

ефективність процесів термоакустичних перетворень, характеристики 

термоакустичного двигуна та систему енергозбереження в цілому (рис. 5 – 8). 

Верифікація математичної моделі показала задовільне узгодження результатів 

розрахунків з експериментальними даними інших дослідників на рівні до 10% 

відносної похибки. 

 

 
Рис. 5. Розподіл температури в матриці 

ТАД з однорідним розподілом 

температур в теплообмінниках 

(електричний нагрівник або інше) 

 
Рис. 6. Розподіл температури в матриці 

ТАД з рекуперативними 

теплообмінниками 
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Фізичне моделювання при дослідженні робочих процесів та характеристик 

термоакустичних теплових машин виконувалися за допомогою експериментальних 

установок (рис. 9). 

 а 

 б 

Рис. 9. Схеми експериментальних установок для дослідження ТАД: а – RC 

навантаження; б – навантаження ІДТ; 1 – матриця ТАД; 2 – нагрівач; 3, 12 – 

охолоджувачі; 4 – блок живлення; 5 – амперметр; 6 – вольтметр; 7 – термопари; 8 – 

датчики тиску; 9 – зонди термоанемометра; 10 – навантаження ТАД, RC  або ІДТ; 

11 – вентилятор; 13 – насос; 14 – бак; 15 – блок контролерів; 16 – комп’ютер; 17 – 

терморегулятор; 18 – осцилограф; 19 – діодний міст; 20 – реостат 

  
Рис. 7. Розподіл питомого градієнту 

температур в матриці ТАД при 

однорідному розподілі температур в 

теплообмінниках 

Рис. 8. Розподіл  питомого градієнту 

температур в  матриці ТАД з 

рекуперативними теплообмінниками 
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Для дослідження роботи низькотемпературних ТАД з двофазним робочим 

середовищем були виготовлені експериментальні зразки та експериментальна 

установка (рис. 10). На цій установці моделювалися умови роботи 

низькотемпературного термоакустичного двигуна, який утилізує теплові викиди 

з температурами 350–365 К , що відповідає параметрам систем охолодження двигунів 

внутрішнього згоряння. У цьому ТАД використовувалося двофазне робоче 

середовище – повітря зі 100%-ю вологістю.  

Вимірювання, реєстрація та первинна обробка фізичних показників різної 

природи та швидкодії, таких, як температури елементів та робочих середовищ  

термоакустичних теплових машин, осциляції акустичного тиску, температури та 

коливальної швидкості, здійснювалися за допомогою контрольно-вимірювальної 

системи (КВС). 

Сенсорний шар КВС включає в себе набір датчиків для вимірювання фізичних 

параметрів у ТАД, а саме: датчики тиску, термопари та датчики витрат теплоносія. 

Залежно від задачі система здатна використовувати датчики струму та напруги, 

акселерометри, датчики термоанемометрів, тощо. 

До периферійних пристроїв контролю належать програмований логічний 

контролер ICP DAS µPAC 7186EX-SM та мікроконтролер STM32F407VGT6, які 

отримують інформацію щодо параметрів ТАД від датчиків та здійснюють процедури 

її обробки та контролю. Залежно від задач досліджень процедури контролю можуть 

включати у себе перевірку діапазонів робочих параметрів, підтримку заданих 

         

а                                                        б 

Рис. 10. Експериментальна установка для дослідження термоакустичного двигуна 

з двофазним робочим тілом з рекуперативним (а) та електричним 

термостабілізованим (б) нагрівачами: 1– матриця; 2 – нагрівач ТАД; 3 – 

охолоджувач; 4 – ТАД; 5– нагрівачі; 6 – термостат; 7 – бак; 8 – батарея термопар 
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значень, а також виконання алгоритмів оптимізації. Шар людино-машинного 

інтерфейсу реалізовано на базі персонального комп’ютера. Головними функціями 

даного шару є отримання інформації від периферійних пристроїв КВС, її обробка та 

архівування в базу даних системи, а також наочне відображення на дисплеї 

комп’ютера. 

До процедур обробки інформації належать фільтрація даних від завад та шумів, 

перетворення аналогових сигналів датчиків до вимірюваного параметра (тиску, 

температури, коливальної швидкості), та інші. 

Гідродинамічні параметри середовища в резонаторі термоакустичних теплових 

машин досліджувалися за допомогою комплекту термоанемометрів DISA-5500. Для 

визначення акустичної потужності в резонаторі термоакустичних теплових машин 

був виготовлений спеціальний комбінований датчик, в якому датчик тиску та зонд 

термоанемометра розташовувалися на одній осі. Це давало змогу здійснювати 

синхронні вимірювання акустичного тиску та коливальної швидкості, визначити 

різницю фаз між ними і в результаті розраховувати акустичну потужність.  

Вимірювання акустичної потужності здійснювалося шляхом безпосереднього 

вимірювання акустичного тиску та фазової швидкості пульсуючого середовища або 

модифікованим методом двох датчиків.  

На рис. 11 наведено зіставлення 

результатів прямого вимірювання 

коливальної швидкості з даними, 

отриманими методом двох датчиків, 

різниця між якими не перевищує 10 %. 

Обладнання дослідних стендів та КВС 

забезпечують виконання програми 

експериментальних досліджень для 

отримання нових залежностей відносно 

комплексу теплофізичних процесів  

енергоперетворень у низькотемпературних 

ТАТД в умовах фізичного моделювання 

суднових систем енергозбереження. 

Похибка експериментальних вимірювань 

не перевищує 2,5 %, що є достатнім для 

наявних досліджень. 

У третьому розділі «Дослідження процесів енергообміну в 

низькотемпературних термоакустичних двигунах» наведено результати 

експериментальних та теоретичних досліджень процесів при запуску та роботі 

низькотемпературних термоакустичних двигунів. 

Експериментально встановлено, що повздовжній градієнт температури в матриці 

ТАД не є достатньою умовою для виникнення самочинних акустичних коливань. 

Показано, що температура виникнення термоакустичних пульсацій залежить від 

швидкості прогріву матриці (рис. 12). 

Методами 3D CFD-моделювання були досліджені термоконвекційні процеси 

в об’ємі резонатора під час розігріву експериментального ТАД при різних рівнях 

 

Рис. 11 Коливальна швидкість 

визначена за різними методами 

вимірювання – двох датчиків та 

прямим вимірюванням 

термоанемометром 
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потужності нагрівачів (рис. 13 і 14). Розрахунки дали змогу кількісно оцінити вплив 

потужності нагрівача на інтенсивність термоконвекційних течій та завихреність 

середовища. За результатами СFD-моделювання був зроблений висновок про 

вирішальну роль термоконвективних течій для самочинного виникнення 

термоакустичних коливань. Збільшення інтенсивності термоконвекційних течій 

призводять до зростання рівня завихреності в об’ємі порожнини.  
 

 

Завихреність характеризує наявність коливальних процесів безпосередньо в зоні 

конвекційних течій. Можна побачити, що в зоні термоконвекційних течій наявні 

пульсуючі об’єми, частота коливань яких знаходиться в діапазоні 15–100 Гц. Саме 

цей механізм ініціює початок термоакустичних коливань. 

  

 
а 

 
б 

Рис. 12. Температурні тренди основних елементів ТАД під час запуску:  

потужність нагрівача 125 Вт (а) та 60 Вт (б) 

       
а 

 

    
б 

Рис. 13. Моделювання запуску ТАД: 

а – розподіл швидкості конвекційних 

течій у резонаторі; б – завихреність 

в об’ємі резонатора 

 

Рис. 14. Завихреність у резонаторі 

залежно від потужності нагрівачів 
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У разі, коли власні частоти завихреності збігаються з резонансною частотою 

акустичної хвилі або кратні їй, виникають умови для розвитку резонансних явищ.  

Дієвим методом зниження робочої температури термоакустичних двигунів 

суднових систем енергозбереження може бути використання ефектів фазового 

переходу в двокомпонентному робочому середовищі.  

Експерименти показали, що ТАД з двокомпонентним робочим середовищем 

запустився при температурі в резонаторі 353 К, на відміну від звичайних умов роботи, 

коли ця температура досягає 438 К. Повздовжній градієнт температури в стеку при 

вологому робочому середовищі становив 1,2–1,3 К/мм, у порівнянні зі звичайними 

умовами, коли цей градієнт не менше від 2,9 К/мм. 

 Акустична потужність ТАД на робочому режимі складала 350 Вт, що в 2,5 рази 

перевищує потужність цього ТАД на сухому повітрі (рис. 15). Можливість зменшення 

нижнього робочого температурного діапазону ТАД суттєво розширює перспективи 

застосування термоакустичних технологій для утилізації низькотемпературних 

вторинних енергоресурсів у відновлювальній енергетиці та енергетичних установках 

транспортних систем. 
 

          
                                        а                                                                           б  

Рис. 15. Зіставлення характеристик ТАД з різними робочими середовищами: 

а  – акустичний тиск; б – акустична потужність ТАД  
 

У результаті досліджень встановлено, що для виникнення термоакустичних 

коливань у низькотемпературних термоакустичних двигунах із циклом Брайтона 

необхідно забезпечити не тільки температурний градієнт, а ще створити додаткові 

чинники збудження. Показано, що існує можливість зменшення нижнього робочого 

температурного діапазону ТАД та підвищення потужності цих двигунів за рахунок 

використання ефектів фазового переходу в двокомпонентному робочому тілі. 

Отримані результати значно розширюють перспективи застосування 

термоакустичних технологій для утилізації низькотемпературних викидів у судновій 

енергетиці та промисловості. 

У четвертому розділі «Поліпшення процесів у термоакустичних машинах 

з імпульсними двонаправленими турбінами» вирішувалася задача зменшення 

втрат у термоакустичних машинах з імпульсними двонаправленими турбінами. Такі 
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турбіни здатні найбільш ефективно забезпечувати перетворення коливального руху 

акустичних хвиль у механічну роботу. 

Були проведені експериментальні та розрахункові 3D CFD-дослідження. 

Експериментальні дослідження проводилися як для окремої ІДТ, так і для комплексу 

ТАД–ІДТ–генератор. Досліди виконувалися на установці, яка являла собою 

чвертьхвильовий резонатор з керованим гучномовцем. Встановлено, що дослідна ІДТ 

здатна працювати на частотах, які кратні резонансній: 40, 160 та 320 Гц. Про це 

свідчать результати вимірювань, на яких чітко виражені локальні максимуми 

акустичного тиску (акустичної потужності), саме на цих частотах оберти імпульсної 

двонаправленої турбіни сягають максимальних значень (рис. 16 а).  

Характеристики ІДТ у складі термоакустичних теплових машин досліджувалися 

на установці, яка давала змогу змінювати довжину резонатора, тим самим регулювати 

його резонансну частоту (рис. 16 б). Досліди проводилися при постійному 

навантаженні генератора ІДТ. Таким чином, зміняючи довжину резонатора (робочу 

частоту), можна було дослідити вплив цього параметра на характеристики імпульсної 

двонаправленої турбіни. Результати вимірювань показали, що в діапазоні частот 50–

250 Гц оберти ІДТ зберігалися в межах 4200–4500 об/хв, що дає можливість 

зменшити габарити ТАТД (рис.17). 

 

а 

 

б 

Рис. 16. Залежність частоти обертання ІДТ від частоти акустичної хвилі:  

а – у чвертьхвильовому резонаторі; б – у резонаторі ТАД 
 

Для дослідження особливостей гідродинамічних процесів у резонаторі 

термоакустичних теплових машин з ІДТ були використані методи CFD-моделювання. 

Вирішувалася нестаціонарна задача в 3D-постановці для стислого середовища. У 

розрахунках використана стандартна k-e модель турбулентності. На рис. 18 наведено 

результати розрахунку крутного моменту на роторі ІДТ залежно від величини обертів 

при різних рівнях акустичного тиску.  

Результати CFD-моделювання показали наявність зони інтенсивних зворотних 

та тангенціальних течій, яка розташована безпосередньо за обтічниками ІДТ. За 

наявності осцилюючого руху середовища, наслідком таких радіальних течій є 

«ударний» вхід потоку до статора імпульсної двонаправленої турбіни. Такі течії 
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є небажаними, оскільки призводять до підвищення нераціональних втрат енергії і 

погіршення характеристик ІДТ. 
 

 

 
 

Рис. 18. Крутний момент на роторі ІДТ при різних рівнях 

акустичного тиску, частота 60 Гц 
 

Якісне 3D-зображення розподілу швидкості потоку в областях, прилеглих до 

ІДТ, показано на рис. 19. Воно демонструє наявність ударного входу та зон відриву 

потоку. Причиною таких ефектів можна назвати недоліки наявної форми статорних 

лопаток.  

На основі аналізу експериментальних даних та результатів CFD-моделювання, 

були сформульовані вимоги до конструкції статора ІДТ, оскільки саме цей елемент 

має перешкоджати виникненню вторинних тангенціальних течій у резонаторі. 

Можливим рішенням для запобігання цим втратам може бути профілювання 

резонатора та зміна конструкції статорних лопаток ІДТ шляхом додавання 

прямолінійної ділянки. 

З метою дослідження впливу подовженого лопатевого апарата статора було 

проведено серію розрахунків, в яких змінювалася відносна довжина прямого відрізка. 
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Рис. 17. Залежність довжини резонатора від частоти акустичної хвилі  

для різних робочих тіл 
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Розрахунки показали, що при зростанні довжини прямолінійної ділянки імпульс 

вторинних тангенційних течій у резонаторі зменшується (рис. 20), при цьому зростає 

крутний момент на роторі турбіни (рис. 21). 

 

.    
    

                  
 

Рис. 19. Зони вторинних тангенціальних течій у резонаторі термоакустичного 

ТАД (Us = 10 м/с, f = 60 Гц, 2500 RPM) 

 

 
 

Рис.20. Вплив подовження лопаток 

статора  на інтенсивність вторинних 

тангенціальних течій 

Рис. 21. Залежність крутного моменту 

ІДТ від довжини прямої ділянки 

статора 

 

Проведені дослідження підтвердили, що турбіни двонаправленої дії є 

ефективним перетворювачем акустичної енергії в механічну роботу. Здатність 

двонаправлених турбін працювати в широкому діапазоні частот дозволяє 

використовувати ІДТ одного типорозміру в термоакустичних двигунах, які працюють 

на різних частотах, що сприяє зменшенню їх масогабаритних характеристик. 
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У п’ятому розділі «Методологія створення раціональних схемних рішень 

утилізації теплоти на базі термоакустичних технологій для транспорту, 

енергетики та кліматичних систем» розроблено рекомендації щодо побудови 

раціональних схемних рішень термоакустичних систем використання 

низькопотенційної теплоти для транспорту, енергетики та кліматичних систем, а 

також сформульовані методологічні основи розробки термоакустичних систем 

утилізації низькотемпературних джерел енергії.  

Результати проведених досліджень показали, що термоакустичні технології 

розширюють ресурсну базу систем використання низькопотенційної теплоти до 

температурних потенціалів, нижчих за довкілля (рис. 22). Доцільність застосовування 

конкретного типу термоакустичних систем визначається з урахуванням різних 

факторів, які були визначені в дисертаційній роботі.  

 

 

Проведені дослідження дозволили формалізувати засади створення 

термоакустичних систем енергозбереження для досягнення їх максимальної 

ефективності, які передбачають:  

• визначення потреб споживачів в конкретних видах енергії – механічний, 

електричній, тепловій; 

• вивчення структури та складу енергетичних установок (суднових, промислових, 

транспортних),  які є джерелами теплових викидів;  

• оцінку якісних показників джерел теплової енергії, а саме: температурного 

потенціалу, теплофізичних параметрів первинних теплоносіїв, залежність 

характеристик теплових викидів від режимів експлуатації енергетичного обладнання 

та зовнішніх факторів. 

В дисертаційній роботі доведено, що створення ефективних термоакустичних 

систем утилізуючих зовнішні низькотемпературні джерела теплоти можливо за умов: 

 

Рис. 22  Області використання різних технологій утилізації теплових 

викидів  в судновій енергетиці, WRC – цикл Ренкіна на воді, ORC –  цикл 

Ренкіна на органічних теплоносіях 
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• забезпечення максимальної однорідності розподілу температур по об’єму та 

фронтальним поверхням матриці термоакустичного двигуна, що можливо досягнути 

за рахунок використання в ТАД теплообмінників з фазовим переходом (випарних  та 

конденсаційних), гравітаційних термосифонів; 

• використання термоакустичних двигунів з двокомпонентним робочим тілом, 

один з компонентів якого змінює агрегатний стан теплоти (найбільш доцільно для 

утилізації теплоти з температурою нижче за 360 К); 

• перетворення акустичної енергії в механічну роботу імпульсними турбінами 

двонаправленної дії з вдосконаленим сопловим апаратом; 

Суднова енергетика.  Термоакустичні установки енергозбереження придатні 

для утилізації низькопотенційної скидної теплоти різних за типом суднових двигунів 

та суднового обладнання. Термоакустичні системи регазифікації також забезпечують 

використання кріогенного потенціалу скраплених газоподібних палив, продукуючі 

додаткові механічну роботу та електричну енергію. Результати досліджень показали, 

що суднові термоакустичні системи енергозбереження найбільш ефективні в разі 

використання на суднах в якості палива скрапленого аміаку, що є доречним з огляду 

на тенденцію декарбонізації суднової енергетики.  

Суднові енергетичні установки з МОД. Як приклад розглянуто застосування 

термоакустичних установок для утилізації теплових викидів суднового двопаливного 

МОД W12X92DF потужністю 63800 кВт, який здатний працювати на кріогенному 

паливі LNG (рис. 23).  

 

 

За рахунок утилізації кріогенного потенціалу палива максимальна потужність 

термоакустичного турбодвигуна може досягати 1600 кВт, а скидна теплота 

охолоджувача додатково надає до 2800 кВт. Сумарна потужність термоакустичної 

теплоутилізаційної системи наведена в табл. 1. 

 
Рис. 23. Принципова схема утилізації теплових викидів СЕУ з малообертовим 

двигуном термоакустичною системою: 1 – МОД; 2 – утилізаційний котел; 3 – 

охолоджувач наддувного повітря; 4 – ТАД; 5 – імпульсна двонаправлена турбіна; 

6 – LNG pack; 7 – насос; 8 – запас LNG-палива; 9, 10 – охолоджувачі ГД 
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Таблиця 1 Потужність термоакустичних турбогенераторів при роботі СЕУ на 

різних паливах 

Паливо МОД    ,NeТATГ
i реж  СЕУ   CMCR

СЕУNe  / CMCR
СЕУ

TATDNe Ne  

MDO 4200 4900 0.068 – 0.067 

LNG 4508 5319 0.072– 0.073 

NH3 5323 6280 0.084 – 0.086 
 

Суднова енергетична установка з СОД. Для СЕУ в складі середньообертового 

головного двигуна ГД Wartsila 12V50DF потужністю 11700 кВт та двох дизель-

генераторів 6L21DF термоакустична система утилізації теплових викидів, у тому 

числі кріогенних (LNG), дає можливість отримати додатково 600–750 кВт 

електричної енергії та зменшити витрату палива на 4,0 – 6,5 % (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Схема утилізації теплових викидів суднової енергетичної установки 

з ТАТД: 1 – ГД; 2 – УК; 3 – ОНП; 4 – нагрівач ТАД; 5 – ІДТ; 6 – МТП 

низькотемпературний ТАД з двокомпонентним робочим тілом; 7 – термоакустичний 

турбогенератор; 8–12 –охолоджувачі систем СЕУ 

 

Суднова енергетична установка з ГТУ. На прикладі контейнеровоза «PERFECt 

Ship» (проект) розглянуто можливості використання термоакустичних установок у 

складі суднових газотурбінних установок(рис. 25).  
 

       
Рис. 25. Система регазифікації кріогенного палива суднової газотурбінної 

установки COGAS/COGES: 
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До складу СЕУ цього судна  входять два агрегати COGAS/ COGES на базі ГТД 

Siemens SGТ-500 потужністю 29000 кВт та два ДГ потужністю 4100 кВт.  

Проектом передбачається використання в СГТУ кріогенного палива – LNG, отже 

в складі СЕУ має бути система регазифікації скрапленого палива. Розрахунки 

показали, що використання в системі регазифікації палива термоакустичного 

турбодвигуна дає можливість утилізувати кріогенний потенціал скраплених палив та 

додатково отримати механічну енергію (табл.2).  
 

Таблиця 2 Потужність термоакустичної системи регазифікації СЕУ з ГТУ 
 

Термоакустична система регазифікації TATDNe , кВт /TATD
СЕУNe Ne  

Регазифікація LNG 1850 0.025 – 0.03 

Регазифікація NH3 3396 0.045 

 

Промислові енергетичні установки. Базуючись на результатах досліджень, 

розроблено схему термоакустичної когенераційної установки утилізації теплових 

викидів для установки отримання альтернативних палив, схема якої наведена на 

рис. 26. Джерелом одержання скидної енергії технологічного циклу є рекуперативний 

теплообмінник «газ–рідина», що розташований у витяжній трубі установки. 

Температура теплових викидів складає 475–620 К. Як теплоносій передбачено 

використання кремнієорганічної рідини, що має потрібні температурні 

характеристики. Система нагріву має бути закритого типу. Циркуляція теплоносія 

здійснюється насосом 8. У схемі установки передбачена буферна ємність – 

компенсатор об’єму 7. Теплоносій забезпечує розігрів регенератора 1 ТАД за 

допомогою рекуперативного нагрівача 2. Для підтримки потрібного температурного 

градієнту регенератор контактує з охолоджувачем 3. Охолоджувач працює в складі 

системи охолодження, яка оснащена насосом 8, допоміжним охолоджувачем 14, 

вентилятором 9. Як теплоносій передбачено використовувати прісну воду, яка 

зберігається в ємності 11.  

 
Рис. 26. Принципова схема системи використання теплових викидів промислової 

енергетичної установки: 1-матриця ТАД; 2,3-теплообмінники;4,5-

електрогенератори, 6-термоакустичниї рефрижератор; 7,11,18-ємності; 8-насоси;9-

вентілятор; 10-терморегулятор; 12…14-теплообмінникі; 15-піролізний блок  
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Згідно з проведеними розрахунками, термоакустична теплоутилізаційна 

установка здатна забезпечити отримання 90–110 кВт електричної енергії за рахунок 

утилізації 1 МВт скидної теплоти. 

Відновлювальна енергетика. На рис. 27 показано принципову схему сонячної 

енергетичної установки з термоакустичною системою, яка призначена як для 

продукування електричної енергії, так і безпосередньої роботи в складі кліматичних 

систем. 

 
 

Рис. 27. Термоакустична система в складі сонячної енергетичної установки: 1-

сонячний концентратор; 2-ТАД; 3-ТАТН; 4-турбогенератор; 5-вентілятор; 6-

охолоджувач; 7-насос; 8-компенсатор 
 

Використання термоакустичних установок в складі геліостанцій  з вакуумними 

колекторами дає можливість створити комбіновані установки, які продукують 

теплоту та електричну енергію. Найбільш доцільним рішенням є термоакустичні 

модульні установки з агрегатною потужністю по теплоті 50 – 100 кВт.   
 

Таблиця 3 Характеристики сонячної комбінованої установки (розрахунок). 

Площа колекторів, м2 
Теплова 

потужність, кВт  

Температури 

теплоносіїв, К 
ТАД, кВт 

96*2,6=250 400 - 825 393 – 433 /288 10 

Вакуумні колектори - 160  150 - 160 493 – 513/288 30 – 50 
 

Можливо застосовування термоакустичних систем у складі сонячних 

термофотоелектричних установок, в яких температура високотемпературного 

контуру теплоносіїв не перевищує 500 К. Згідно з розрахунками, при загальній площі 

сонячних колекторів 120 м2, термоакустична установка може забезпечити отримання 

додаткової потужності на рівні 7–10 кВт. 
 

Таблиця 4 Характеристики термофоретичної комбінованої установки 
 

Потужність, кВт Температура, К ТАД, кВт 

теплова  електрична  теплоносія,  охолоджувач потужність,  

10 3.7 473 - 493 318 1,16 – 1,05 

5  1.6 443 - 4932 398 0.48 – 0,52 
 

Проведені напрацювання показали можливу ефективність від застосування 

термоакустичних технологій для утилізації теплоти низького потенціалу в судновій 
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енергетиці, промисловості та відновлювальній енергетиці. Використання 

термоакустичних низькотемпературних систем дозволяє зменшити втрати теплоти та 

пального, підвищити загальну ефективність та екологічність енергетичного 

обладнання. 

У шостому розділі «Розробка рекомендацій для проектування  

термоакустичних  систем енергозбереження та апробація результатів наукового 

дослідження при їх впровадженні» розглянуто напрями використання результатів 

досліджень. Практичне використання результатів роботи підтверджується  

відповідними  документами про впровадження: ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» – 

при проектуванні нових видів газотурбінної техніки; АТ «Завод «Екватор»» – при 

розробці нових зразків обладнання систем кондиціонування та охолодження 

автономних модулів різного призначення; ТОВ «Суднобудівний завод «ОКЕАН»» – 

при плануванні робіт з модернізації суднових енергетичних установок суден, 

розробці перспективних зразків енергетичного обладнання широкого спектра 

використання та систем енергозбереження підприємства; «Zaliv Ship Design» – у 

процесі проектування нових суден та при розробці проектів модернізації суден з 

існуючими судновими енергетичними установками; ТОВ «Сі-Джоб Миколаїв» – у 

процесі розробки перспективних проектів суден з енергетичними установками, 

призначеними для використання маловуглецевих та безвуглецевих палив і при 

виконанні дослідно-конструкторських робіт для підвищення ефективності та 

екологічності суднових енергетичних установок за рахунок утилізації 

низькотемпературних теплових викидів; ПрАТ «УкрНДІТСМ» – при розробці 

проектної пропозиції модернізації модульної станції регазифікації скрапленого 

природного газу продуктивністю до 500 нм3/год; «Jiangsu University of Science and 

Techology» (Китай) – результати дисертаційної роботи використовуються 

«Китайсько-українським міжнародним центром судноплавства і передачі технологій 

Цзянсу. Морська інженерія» при розробці спільних проектних пропозицій щодо 

створення енергозберігаючих термоакустичних установок для китайської 

промисловості та суднобудівних підприємств і виготовлення суднового та 

енергетичного обладнання»; DOO «Zelena Planіna» (Чорногорія) – у проекті заводу 

для вирощування продукції аквакультури передбачено використання 

термоакустичної сонячної установки потужністю 25 кВт з джерелом теплоти від 

сонячних концентраторів з вакуумними трубами.  

Суднова енергетика. Застосування термоакустичних технологій 

енергозбереження розширює потенційні можливості для використання скидної 

теплоти в судновій енергетиці. Це можуть бути технічні рішення, основані виключно 

на термоакустичних системах, або комбіновані, коли термоакустичні установки 

працюють в складі існуючої суднової теплоутилізаційної системи і забезпечують 

отримання додаткової потужності за рахунок споживання низькотемпературних 

викидів, в тому числі кріогенного потенціалу скраплених палив.  

У табл. 5 зіставлено дані відносно потужності систем утилізації теплових викидів 

(WHRS) головних двигунів контейнеровозів, які працюють на скрапленому газі. 

Використання додаткової термоакустичної системи регазифікації скрапленого 

газоподібного палива для двигуна 9S80ME-C9.2-GI 650 (проєкт QUANTUM 9000) дає 
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можливість додатково отримати до 1100 кВт електричної енергії, а для двигуна 

W12X92DF 980 – 1650 кВт (проєкт PERFECt SHIP) система регазифікаї дає 1640 кВт, 

при цьому загальна потужність термоакустичної системи енергозбереження сягає 

5400 кВт. 

Таблиця 5 Характеристики термоакустичних систем утилізації теплових 

викидів СЕУ з МОД 

  

Промисловість. Результати роботи планується застосовувати при розробленні 

нових зразків обладнання систем кондиціонування та охолодження автономних 

модулів різного призначення. Проєктні організації суднобудування використовують 

результати дисертаційних досліджень при розробці проєктів енергетичних установок 

нових суден, а підприємства машинобудування та суднобудівної галузі – при розробці 

нових зразків суднового енергетичного обладнання систем енергозбереження та 

модернізації власних виробництв. 

Використання термоакустичних систем енергозбереження на базі модулів  

потужністю 10 і 100 кВт передбачено для  утилізації теплових викидів технологічного 

обладнання з температурами теплоносіїв в межах 120–180 °С, при цьому агрегатна 

потужність термоакустичних установок може сягати 1000 кВт і більше залежно від 

наявних об’ємів скидної теплоти. 

Наявність великих обсягів низькотемпературних теплових викидів на об’єктах 

газотранспортних систем дає змогу застосовувати термоакустичні технології для їх 

утилізації. Термоакустична система регазифікації скрапленого природного газу 

розглядається в проєктній пропозиції модернізації модульної станції регазифікації 

скрапленого природнього газу продуктивністю до 500 нм3/год. термоакустична 

теплоутилізаційна установка здатна забезпечити отримання 90–110 кВт електричної 

енергії за рахунок утилізації 1 МВт скидної теплоти. 

Суднова енергетика. Судна на рідкому паливі або на LNG, NH3 

 

 
 

QUANTUM 9000 

 

 
PERFECt SHIP 

WHRS  МОД ГД MAN  9S80ME-

C9.2-GI,  Ne = 44 МВт (2019) 

Термоакустична WHRS МОД ГД  

W12X92DF  Ne = 61 МВт  (2019) 

WHRS  

Штатна система 

ТА система 

регазифікації 

LNG 

ТА система 

регазифікації 

LNG 

Потужність 

термоакустичної 

WHRC-системи  

Ne,% кВт кВт кВт кВт 

50 1290 650 980 2550 

75 2166 840 1280 3950 

85 2709 910 1420 4500 

100 3836 1100 1640 5400 
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Відновлювальна енергетика. Використання термоакустичних систем найбільш 

доцільне в складі гелиосистем з вакуумними колекторами з температурами 

теплоносіїв на рівні 480–530 К. Згідно з розрахунками при загальній площі сонячних 

колекторів 120 м2 термоакустична установка може забезпечити отримання додаткової 

потужності на рівні 7–10 кВт.  
Результати дисертаційного дослідження дозволяють розробити та запропонувати 

для різних за профілем підприємств попередні науково обґрунтовані технічні 

пропозиції з упровадження термоакустичних систем використання 

низькотемпературних та кріогенних джерел скидної енергії. Наведені пропозиції 

мають практичне значення і викликали певний інтерес у фахівців промисловості та 

проєктних організацій, що сприяє подальшому розвитку цього наукового напряму та 

створенню принципово нових технічних рішень на основі термоакустичних 

технологій (рис. 28).  

 

 

Рис. 28.  Можливі напрями застосування термоакустичних технологій 

Реалізація результатів наукового дослідження термоакустичних теплових 

машин при підготовці фахівців. Наукові та прикладні результати дослідження 

використовуються в навчальному процесі при підготовці здобувачів вищої освіти 

ступеня «Магістр» в Національному університеті кораблебудування імені адмірала 
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Макарова (м. Миколаїв) за спеціальностями: 135  «Суднобудування»,  " за освітньо-

професійною програмою  «Суднові енергетичні установки та устаткування»; 44 

«Теплоенергетика», за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика»; 151 

"Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", за освітньо-професійною 

програмою "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика" та 

«Мікропроцесорні системи управління технічними засобами суден». 

Курс лекцій з термоакустичних технологій енергозбереження викладається в 

університеті Jiangsu, (КНР) в рамках програми міжнародного науково-технічного 

співробітництва між  КНР та Україною. 
 

ВИСНОВКИ ЗА ДИСЕРТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ 

1. У судновій енергетиці наявні великі об’єми низькопотенційних теплових 

викидів з потенціалом в межах 110 – 530 К та об’ємом на рівні (4,3–4,9)×10
15

 кДж, 

утилізація частини яких у межах 2,5–8,5 % є значним резервом поліпшення техніко-

економічних та екологічних характеристик суднових енергетичних установок. 

2. Утилізація скидної низькопотенційної теплоти суднових енергетичних 

установок та інших джерел з допомогою існуючих технологій, основаних на циклах 

Ренкіна або Каліна, потребує питомої додаткової маси на рівні 45 – 80 кг/кВт, 

характеризується  наявністю шкідливих для довкілля робочих речовин і 

непридатністю для утилізації кріогенних викидів з температурами 110 – 240К, що 

значно обмежує їх використання в судновій енергетиці. 

3. Застосування термоакустичних систем утилізації низькопотенційних викидів 

є доцільним для суднових енергетичних установок у порівнянні з існуючими у зв’язку 

з наступними перевагами: висока надійність, відсутність шкідливих робочих речовин, 

прийнятні масогабаритні характеристики, придатність до масштабування, здатність 

використовувати будь-які зовнішні джерела теплової енергії, в тому числі кріогенні. 

4. Використання в низькотемпературних термоакустичних двигунах 

рекуперативних теплообмінників з проміжними теплоносіями призводить до 

виникнення неоднорідності полів температур у робочому тілі та матриці, що знижує 

ефективність термоакустичних перетворень в 1,1–1,3 рази в порівнянні з теоретично 

досяжним рівнем ефективності для наявного температурного потенціалу.  

5. Обґрунтовано доцільність використання в термоакустичних двигунах 

суднових систем енергозбереження: теплообмінників з фазовим переходом для 

забезпечення однорідності полів температур у робочому тілі в процесах 

термоакустичних перетворень і двокомпонентних робочих тіл для утилізації 

теплових викидів з потенціалом 355–365 К. 

6. Габарити термоакустичних двигунів можуть бути зменшені завдяки здатності 

імпульсної двонаправленої турбіни ефективно працювати на частотах, які кратні 

резонансним. 

7. Зниження втрат енергії при перетворенні коливального руху газу в 

однонаправлений обертальний рух приводу можливо організацією більш плавної 

течії виходу за рахунок профілювання проточної частини, а саме статорних лопаток, 

довжина прямолінійної частини яких має бути не менше 1,5–2,0 довжини 

криволінійної ділянки, унаслідок чого ефективність перетворення зростає на 7– 9 %. 
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8. Ефективність утилізації теплоти низькопотенційних джерел суднових 

енергетичних установок, у межах температурних потенціалів 110–530 К, відносно 

потенціалу довкілля при використанні термоакустичних процесів і забезпеченні 

однорідності поля температур однофазного робочого тіла на рівні 0,95–0,99, відносно 

циклу Карно, досягає для циклу Брайтона рівня 15–17 %, а для циклу Стірлінга – 40–

42 %, при цьому знижує питому масу установок з 45–80 кг/кВт до 12,5–25,0 кг/кВт, у 

порівнянні з існуючими установками, які працюють на органічних теплоносіях. 

9. Експериментально встановлено, що повздовжній температурний градієнт у 

матриці термоакустичного двигуна є тільки необхідною умовою для  виникнення 

самочинних термоакустичних коливань, а достатньою умовою є результат появи та 

розвитку термоконвекційних течій. 

10. Утилізація низькотемпературної скидної теплоти суднових енергетичних 

установок, у тому числі кріогенних викидів, термоакустичними процесами забезпечує 

отримання додаткової потужності на рівні 5–10 %, а саме: з МОД на 5–8 %, із СОД на 

6–9 %, з ГТД на 3,0–4,5 %, та зменшення споживання палива в межах 4–10 %. 

11. Для суднової енергетичної установки термоакустичні технології розширюють 

нижню межу робочого температурного діапазону суднових систем енергозбереження 

до 110 К та дозволяють утилізувати кріогенний потенціал скраплених газоподібних 

палив (LNG, NH3) для отримання додаткової механічної роботи в об’ємі 1,2–3 % від 

потужності двигунів, які споживають кріогенне паливо. 

12. Схемні рішення суднових енергетичних установок з термоакустичними 

системами утилізації скидних теплових ресурсів з температурами 110–530 К мають 

питому масу 12,5–25,0 кг/кВт, яка придатна для використання на суднах з різними 

типами головних двигунів, у тому числі з двопаливними. 

13. Розроблено схеми енергозберігаючих термоакустичних систем утилізації 

теплових викидів енергетичних установок, промисловості, відновлювальної 

енергетики, які призначені для використання теплових ресурсів з температурами 390–

430 К, з агрегатною потужністю 10–1000 кВт на базі модулів потужністю 10 і 100 кВт. 

14. Обґрунтовано для впровадження термоакустичну систему сонячної 

фотоелектричної станції з параболічними концентраторами з максимальною 

температурою теплоносіїв до 500 К, яка дозволяє підвищити загальну електричну 

потужність комбінованої установки до 30 %. 

15. Розроблені та науково обґрунтовані рекомендації до проектування 

термоакустичних систем утилізації низькотемпературних джерел теплової енергії 

суднової енергетики, промисловості, відновлювальної енергетики, кліматичних 

систем підтверджено наступними актами впровадження: ДП НВКГ «Зоря»-

«Машпроект», АТ «Завод “Екватор»», ТОВ «Суднобудівний завод «ОКЕАН»», ПрАТ 

УкрНДІТСМ, ТОВ «Сі-Джоб Миколаїв», «Zaliv Ship Design», НУК імені адмірала 

Макарова (Україна), «China–Ukraine Transnational Transfer Center of Shipbuilding and 

Marine Engineering» (Jiangsu, Китай), DOO «Zelena Planina» (Чорногорія). 

16. Результати роботи є основою для подальшого розвитку наукових досліджень 

у напрямку впровадження ТАТМ у системах енергозбереження на транспорті, 

в промисловості та відновлювальній енергетиці. 
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АНОТАЦІЯ 

Коробко В.В. Розвиток науково-технічних основ утилізації 

низькопотенційної теплоти суднових енергетичних установок 

термоакустичними технологіями. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. – Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Міністерство освіти і науки 

України, Миколаїв, 2021. 

В дисертації вирішується важна науково-прикладна проблема – підвищення 

ефективності використання  вторинних енергетичних ресурсів та зменшення викидів 

токсичних компонентів відпрацьованих газів шляхом раціональної організації 

процесів енергоперетворення в термоакустичних системах утилізації теплових 

викидів суднових енергетичних установок.  

Результатом проведених досліджень є науково обґрунтовані принципи 

створення термоакустичних систем утилізації низькопотенційних теплових викидів 

суднових енергетичних установок, які забезпечують отримання додаткової 

механічної роботи та електричної енергії, що сприяє скороченню споживання палив 

та зменшує емісію шкідливих для довкілля речовин. 

Наукове значення отриманих результатів полягає в отриманні нових знань 

відносно раціональних методів підвищення ефективності послідовних процесів 

перетворення низькопотенційної скидної теплоти в акустичну енергію і далі в 

механічну роботу термоакустичними способами.  

Практична цінність досліджень полягає в розробці рекомендації для створення.  

термоакустичних систем енергозбереження для судновій енергетики,  промисловості 

та кліматичних систем. 

Ключові слова: суднова енергетична установка; теплові викиди; 

термоакустичні технології; енергозбереження; імпульсна двонаправлена турбіна.  

 

АННОТАЦИЯ 

Коробко В.В. Развитие научно-технических основ утилизации 

низкопотенциальной теплоты судовых энергетических установок 
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термоакустическими технологиями. - Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

 Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.05.03 - двигатели и энергетические установки - Национальный 

университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Министерство образования 

и науки Украины, Николаев, 2021. 

В диссертации решается важная научно-прикладная проблема - повышение 

эффективности использования вторичных энергетических ресурсов и уменьшения 

выбросов токсичных компонентов отработавших газов путем рациональной 

организации процессов преобразования энергии в термоакустических системах 

энергозбережения судовых энергетических установок.  

Проведенные исследования позволили научно обосновать принципы создания 

термоакустических систем утилизации низкопотенциальных тепловых выбросов 

судовых энергетических установок, обеспечивающих получение механической 

работы или электрической энергии, что позволяет сократить потребление  топлива и 

снизить объемы вредных выбросов.  

Научное значение полученных результатов заключается в получении новых 

знаний относительно рациональных методов повышения эффективности 

последовательных процессов преобразования низкопотенциальной сбросной теплоты 

в акустическую энергию и далее в механическую работу термоакустической 

способами.  

Практическая ценность исследований заключается в разработке рекомендации 

для создания. термоакустических систем энергосбережения для судовой энергетики, 

промышленности и климатических систем. 

Ключевые слова: судовая энергетическая установка; тепловые выбросы; 

термоакустические технологии; энергосбережение; импульсная двунаправленная 

турбина. 

 

SUMMARY 

Korobko V.V.  Development of scientific and technical bases for utilization of low-

potential heat of ship power plants by thermoacoustic technologies. – Manuscript. 

 Dissertation for the scientific degree of the Doctor of Technical Sciences, Specialty 

05.05.03 - Engines and Power Plants (Technical sciences). - Admiral Makarov National 

University of Shipbuilding, Ministry of Education and Science of Ukraine, Mykolaiv, 2021. 

The dissertation solves an important scientific and technical problem - increasing the 

efficiency of secondary energy resources and reducing emissions of toxic components of 

exhaust gases by rational organization of energy conversion processes in thermoacoustic 

systems for utilization of low-potential heat of ship power plants. For today, the task of 

decarbonisation of marine power plants and reduction of greenhouse gas emissions is 

becoming a priority. On modern ships, the use of liquefied cryogenic fuels leads to a 

decrease in the temperature of heat emissions and causes the emergence of new cryogenic 

sources of heat emissions, which requires new technologies for their utilization. 

In the dissertation work the universal scheme of power plant with thermoacoustic 

energy saving system was developed. Such a thermoacoustic system is able to use external 
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low-temperature thermal resources, including cryogenic. A multilevel mathematical model 

of such installation was synthesized. The mathematical model allowed to investigate the 

influence of various factors on the efficiency of a ship power plant with a thermoacoustic 

heat recovery circuit.  

A generalized mathematical model of a power plant with an energy-generating 

thermoacoustic system for the use of low-temperature waste heat resources capable of using 

energy sources with temperatures of 111 to 500 K, with a temperature potential of 55 K and 

producing mechanical work by means of pulsed bidirectional impulse is synthesized. The 

research results showed that the uneven temperature distribution on the surface of heat 

exchangers and the matrix of thermoacoustic motors reduces their efficiency. The feasibility 

of using heat exchangers with a phase transition was shown. It has been experimentally 

proven that the presence of a longitudinal temperature gradient in the matrix is only a 

sufficient condition for the occurrence of thermoacoustic oscillations, and an additional 

excitation is a necessary one. The possibility of utilization of low-temperature thermal 

resources by thermoacoustic technologies due to the use of two-component working media 

was experimentally shown. 

Physical experiments and CFD modeling have shown that during the operation of 

bidirectional turbines in the resonator of a thermoacoustic motor, the secondary circulating 

currents occurs. This leads to significant losses of acoustic energy. Reduction of these losses 

by profiling the stator blades of the turbine is possible. 

  The result of scientific research are scientifically proven principles of creating 

thermoacoustic systems for utilization of low-potential heat emissions from marine power 

plants. They can provide additional mechanical work and electricity, which reduces fuel 

consumption and emissions of harmful substances. Various thermoacoustic installations 

suitable for use in marine energy, industry, renewable energy have been proposed. The 

effectiveness of these solutions is confirmed experimentally and by calculations, using 

models of thermoacoustic devices and their components. 

The scientific significance of the obtained results is in the new obtained knowledge 

about rational methods for increasing the efficiency of sequential processes of conversion 

of low-potential waste heat into acoustic energy and further into mechanical work by 

thermoacoustic methods. The practical value of research is developed recommendations 

thermoacoustic energy saving systems design for marine renewable energy, industry and 

climate systems. 

Keywords: ship power plants; thermal emissions; thermoacoustic technologies; 

energy saving; impulse bidirectional turbine. 

 


