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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

УДК 621.1: 338.28 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ОБСТЕЖЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ МІСТА 

Палько А.Н.1, Харитонов Ю.Н.2 
1Україна, Департамент житлово-комунального 

господарства м. Миколаєва 
2Україна, Центр прикладних досліджень в енергетиці 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

Висока енергоємність валового внутрішнього 
продукту України, а також залежність від зовнішніх 
поставок більшості енергоносіїв, вимагає від суспільства 
України розробляти і впроваджувати різноманітні технічні 
та організаційні заходи, спрямовані на зниження 
енергоспоживання та енергоємності продукції в різних 
галузях народного господарства [1, 2]. 

У житлово-комунальному господарстві України 
споживається значна частка енергії, що виробляється 
енергетичними підприємствами. Достатньо високі витрати 
домогосподарств на оплачування енергоносіїв, 
впровадження механізмів субсидування, необхідність 
скорочення викидів парникових газів, тощо роблять 
проблему ефективного використання енергетичних 
ресурсів в житлово-комунальному господарстві 
актуальною.  
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Ці проблеми характерні й для міста Миколаєва. 
Більшість багатоквартирних житлових будинків 
побудовані до 1996 року і мають низькі значення 
термічного опору огороджувальних конструкцій, а отже 
велике енергоспоживання для цілей теплопостачання. 
Інженерні мережі багатоквартирних житлових будинків 
також у більшості випадків потребують модернізації та 
заміни через зношення, великі втрати та 
енергоспоживання. 

З метою розробки проектів підвищення ефективності 
використання енергетичних ресурсів при експлуатації 
житлових будинків було проведено їх обстеження. 

Відповідно до технічного завдання енергоаудит 
провадився на десятьох багатоквартирних житлових 
будинках м. Миколаєва: вул. Лазурна 36; вул. Лазурна 
38;вул. Озерна 33; вул. Чкалова 122; вул. Архітектора 
Старова 10; вул. Силікатна 279;вул. Океанівська 40а; вул. 
Океанівська 62а;вул. Космонавтів 124; вул. Космонавтів 
126/1. 

Розташування будівель на мапі м. Миколаїв наведено 
на рисунку 1.  

Наводяться основні результати енергетичних 
обстежень. 
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Рисунок 1 – Розташування будівель на мапі м. Миколаїв 

За результатами обстеження багатоповерхових 
житлових будинків були зроблені наступні висновки: 

– усі обстежені багатоповерхові житлові будинки у
м. Миколаєві побудовані до 1996 р., комплексна 
термомодернізація будівель з моменту спорудження та до 
теперішнього часу не здійснювалася, в наслідок цього 
огороджувальні конструкції будівель мають низькі 
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коефіцієнти термічного 
опору, які не 
відповідають сучасним 
вимогам, а будівлі 
мають велику витрату 
теплової енергії на 
опалення; 

– невелика
кількість мешканців 

самостійно здійснила утеплення зовнішніх стін в районі 
своїх квартир, однак товщини застосованих 
теплоізоляційних конструкцій не достатні для виконання 
сучасних вимог по термічному опору, також якість деяких 
застосованих теплоізоляційних матеріалів сумнівна; 

– всі віконні конструкції в житлових будинках по
проекту повинні мати подвійне скління, однак через 
відсутність коштів в багатьох будівлях на сходових 
клітках, у коридорах і у допоміжних приміщеннях дана 
умова порушується і встановлено тільки одне скло або 
світлові прорізи закриті листовими непрозорими 
матеріалами; 

– в житлових будинках старі віконні конструкції в
основному мають дерев'яні рами зі спареними стулками; 

– в останні роки проходить поступова заміна
мешканцями в своїх квартирах старих віконних 
конструкцій на нові в основному з рамами з ПВХ, 
співвідношення нових і старих конструкцій по будівлях 
різне; 
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– заміна старих віконних конструкцій на нові з ПВХ
на сходових клітках, у коридорах і в допоміжних 
приміщеннях не відбувалася; 

– велика кількість нових вікон з ПВХ не відповідають
сучасним вимогам за приведеним термічним опором (в них 
в основному встановлені склопакети 4M1-16-4M1), хоча їх 
застосування і призводить до суттєвої економії теплової 
енергії за рахунок зниження інфільтрації повітря;  

– на сходових клітках, у коридорах і в допоміжних
приміщеннях у багатьох будинках досить часто 
зустрічаються пошкоджені світлопрозорі конструкції, які 
не перешкоджають надходженню зовнішнього повітря у 
внутрішні приміщення; 

– більшість дверних конструкції входів у житлові
будинки мають пошкодження і деформацію рам, 
недостатню теплову ізоляцію, відсутні ущільнення; 

– через пошкодження віконних і дверних конструкцій
на сходових клітках, у 
коридорах і в допоміжних 
приміщеннях 
спостерігається інтенсивна 
інфільтрація зовнішнього 
повітря і температури 
повітря в цих приміщеннях 
значно нижче нормативних, 
це призводить до істотного 
збільшення теплових втрат; 
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– через пошкодження клапанів сміттєпроводів та
неякісне ущільнення дверей сміттєкамер відбувається 
інтенсивна інфільтрація зовнішнього повітря до сходових 
кліток; 

– системи опалення будівель не мають
балансувальних клапанів, регулювальних і термостатичних 
вентилів; 

– у деяких будинках, наявні дефекти водостоків і
вимощення призводять до зволоження огороджувальних 
конструкцій і, як наслідок, до зниження термічного опору; 

– також деякі будинки мають пошкодження
гідроізоляції покрівлі, що призводить до зволоження 
стінових конструкцій та теплоізоляції покрівлі; 

– у деяких панельних будинків є руйнування
конструкцій міжпанельних швів, тощо. 

Перелік посилань: 

1. Енергетична стратегія України на період до 2030
року // Відомості Міністерства палива та енергетики 
України, Інформ. - анал. бюлетень МПЕ: Спецвипуск. – К.: 
МПЕ, 2006. – 114 с. 

2. Євтухова Т.О. Сучасний стан комунальної
енергетики України [Текст] / Т.О. Євтухова, А.І. 
Симборский // Проблеми загальної енергетики, 2008. – 
№17 – С. 31-36. 
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В КНР 

Луан Хайфенг1, Харитонов Ю.Н.2 
1КНР, Grand New Power Co., Ltd  
2Украина, Центр прикладных исследований в энергетике 

Национального университета кораблестроения имени 
адмирала Макарова 

Основным источником энергии в энергобалансе КНР 
является уголь, который составляет более 70% от всех 
потребляемых ресурсов [1].  

В настоящее время Китайская народная республика 
занимает первое место по выбросам углерода [2], поэтому 
решение проблемы перевода энергогенерирующих 
мощностей, в том числе источников централизованного 
теплоснабжения на альтернативные источники энергии 
является актуальной (рис. 1). 

Рассматриваются альтернативные варианты 
реформирования системы теплоснабжения в различных 
регионах КНР, среди которых отмечаются проекты, 
связанные с переводом системы теплоснабжения от малых 
котельных на централизованное теплоснабжение от 
тепловых станций. 
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Рисунок 1 – Эмиссия углекислого газа от работы 
энергетического оборудования на угле [1] 

Одним из направлений реформирования системы 
централизованного теплоснабжения следует считать 
проекты по переводу работающих на ископаемом топливе 
тепловых электростанций (ТЭС) на их работу на ядерном 
топливе (рис. 2). 

Некоторые данные о проектах следующие: активная 
зона может выдавать до 400 МВт(т), в пределах 35-км зоны 
станция сможет обеспечить теплом 106 м2 жилой площади, 
стоимость одной бассейновой станции оценивается на 
уровне 200 миллионов долларов. Реконструкция ТЭС 
предполагает использование реакторов типа SPLTHR. 
Реакторы SPLTHR – одноконтурные, охлаждаемые водой. 
Срок службы – 40-60 лет. 
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Рисунок 2 – Дислокации тепловых электростанций, 
которые будут переведены на ядерное топливо 

Список использованной литературы: 

1. China Statistical Year Book [Электронный ресурс ] /
http: //www. stats. gov. Cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm/. – Загл. 
с экрана. 

2. CHP and DHC in China: An Assessment of Market
and Policy Potential [Электронный ресурс]  http://www. 
cleanenergyministerial. Org / Portals /2/pdfs 
/CHP%20Workshop/ Araceli_IEA – Загл. с экрана. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
МАЛИХ МІСТ 

Гламаздін П.М.1, Швачко Н.А.1, Приймак Д.В.2 
1Україна, Київський національний університет 

будівництва та архітектури 
2Україна, КП Лубнитеплоенерго 

 
Стан систем централізованого теплопостачання 

(СЦТ) в містах України потребує масштабної модернізації 
або повної реконструкції. Серед інших проблем, як то 
фізичний та моральний знос обладнання опалювальних 
котелень та теплових мереж, відсутність глибокої 
автоматизації роботи обладнання, поступове зменшення 
навантаження, особливо на гаряче водопостачання, окреме 
місце займає не оптимальна структура СЦТ. 

Структури СЦТ планувалися разом з планами 
розвитку міст ще за радянських часів і були направлені на 
теплопостачання зростаючої частини багатоповерхової 
забудови, сконцентрованої по спальних мікрорайонах. 
Однак з того часу економічні умови в містах різко 
змінилися. Крім деяких великих міст замість зростання 
населення в містах йде його зменшення і про масштабну 
забудову нових мікрорайонів мова вже не йде, особливо 
для малих міст. При цьому опалювальні котельні, 
розраховані на зростання навантажень, вже існують і 
експлуатуються. Крім зайвих теплогенеруючих 
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потужностей виникає проблема оптимізації приєднаних до 
них теплових мереж. На перший погляд вихід з цієї 
ситуації може бути у підключені до більш потужних 
котелень споживачів від котелень малої потужності з 
застарілим обладнанням ( наприклад, з котлами НІІСТУ). 
Однак на цьому шляху виникають перешкоди у вигляді 
існуючої забудови. Результати оптимізації згідно 
розрахунків матеріальної характеристика мереж або 
питомої матеріальної характеристика мереж, під’єднаних 
до котелень, іноді просто не можливо реалізувати в силу 
вже існуючої структури забудови. Значною мірою це 
стосується саме малих міст. 

Вихід з цієї ситуації бачиться в помірній 
децентралізації систем теплопостачання. Окремі острівки 
багатоповерхової забудови серед приватного сектора, 
розташовані іноді на відстані до 1 кілометра від котельні, 
можливо відключити від більш-менш потужних котелень і 
підключити до модульних котелень. Останні не 
потребують багато місця для розташування, можуть бути 
повністю автоматизовані і виготовлені на заводі, що 
гарантує якість монтажу в середині котельні і малий об’єм 
монтажних робіт на місці встановлення. Крім того 
знімається проблема переоснащення внутрішніх систем 
опалення в будинках, яка неодмінно виникає при спробах 
переходу на по квартирне опалення. 
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УДК 621.316:629.4.048.7 

ПОТЕНЦИАЛЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

ПРОЗВОДСТВА САХАРА 

Мельник С.И., Никульшин В.Р., Денисова А.Е. 

Одесский национальный политехнический университет 

 
Выявление потенциалов энергосбережения требует 

детального термодинамического анализа технологического 
процесса производства сахара. 

Энергопотребление при этом идет, в основном, в 
виде теплоты на проведение технологических процессов 
— выпаривание воды из сока, уваривание утфелей, нагрев 
стружки для проведения диффузионного процесса, нагрев 
соков в процессе очистки, а также на компенсацию потерь 
теплоты. 

Тепловой баланс типового сахарного завода 
представлен в таблице. 

Отдельные статьи расходов теплоты рассчитаны по 
величинам энтальпий соответствующих потоков сахарного 
завода. 
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Таблица – Тепловой баланс типового сахарного завода 

Наименование показателя 
Количество 
теплоты, 
кДж/кг 

Доля 
теплоты, % 

Приход теплоты 
1 Греющий пар из ТЭЦ 1471,86 71,98 
2 Сырье 37,71 1,84 
3 Барометрическая вода 169,35 8,28 
4 Известковое молоко и 

сатурационный газ 
62,26 3,04 

5 Электроэнергия 76,59 3,74 
6 Возврат конденсата из ТЭЦ 146,65 7,17 
7 Возврат жомопрессовой воды 80,48 3,94 

ВСЕГО: 2044,88 100,00 
Расход теплоты 

1 Конденсат в ТЭЦ 482,68 23,60 
2 Конденсат в аммиачный 

сборник 
257,18 12,58 

3 Жом отжатый 138,18 6,76 
4 Сахар 12,06 0,59 
5 Фильтрационный осадок 21,70 1,06 
6 Пар на конденсатор 527,94 25,82 
7 Аспирация 6,28 0,31 
8 Тепловые потери через 

поверхность оборудования и 
трубопроводы 

477,40 23,35 

9 Тепловые потери при 1-й 
сатурации 

74,16 3,63 

10 Тепловые потери при 2-й 
сатурации 

28,99 1,42 

11 Сульфитация воды 10,60 0,52 
12 Сульфитация сока 5,65 0,28 
13 Сульфитация сиропа 2,01 0,10 

ВСЕГО: 2044,88 100,00 
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Из потерь теплоты наибольшими являются потери с 
паром, направляемым в конденсаторы из вакуум-аппаратов 
и последнего корпуса выпарной установки. Весьма 
существенны также потери теплоты через наружные 
поверхности оборудования и трубопроводов, а также с 
конденсатом, направляемым в сборник избыточных 
конденсатов и, практически, неиспользуемым в 
технологическом процессе.  

В то же время возврат конденсата в ТЭЦ не является 
прямыми потерями теплоты для комплекса сахарный завод 
— ТЭЦ, так как его теплота используется при выработке 
пара в парогенераторах. 

Проведение термодинамического анализа типовой 
технологической схемы производства сахара позволило 
выделить следующие три группы энергосберегающих 
опций. 

1. Опции, использующие вторичные 
энергоресурсы: 

- использование горячего сока на клеровку желтого 
сахара; 

- использование утфельного пара; 
- обогрев вакуум-аппаратов утфельным паром; 
- использование теплоты конденсатов для нагрева 

оттеков в продуктовом отделении; 
- применение конденсата для нагрева диффузионного 

или дефекованного сока; 
- применение конденсата для нагрева сока 1-й 

сатурации перед фильтрацией (отстойниками);  
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- использование конденсата для нагрева сока перед  
2-й сатурацией и сока перед выпарной установкой;  

- использование теплоты сатурационных газов;  
- использование деаммонизированных конденсатов и 

жомопрессовой воды для питания диффузионных 
установок;  

- использование утфельного пара для нагрева 
диффузионного или дефекованного сока. 

2. Опции, изменяющие параметры энергоносителей: 
- компрессия вторичного пара МВУ;  
- снижение температуры отбора диффузионного сока;  
- снижение температуры горячей дефекации, 

процесса 1-й и 2-й сатурации; 
- использование теплоты неконденсирующихся газов;  
- снижение возврата нефильтрованного сока 1-й 

сатурации, в том числе возврат густой суспензии;  
- применение комбинированной пробелки сахара;  
- повышение разрежения в вакуум-аппаратах за счет 

снижения подсосов воздуха, улучшения работы 
конденсационной установки, снижения аэродинамических 
потерь в трубопроводах. 

3. Опции, основанные на конструктивно-
компоновочных решениях (структурные изменения): 

- применение гидродинамического испарителя;  
- перенос пароотбора на конечные корпуса МВУ;  
- увеличение числа корпусов МВУ;  
- улучшение циркуляции утфеля в вакуум-аппарате 

вдуванием пара, аммиачных газов, воздуха;  
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- нагрев оттеков в продуктовом отделении в 
пластинчатых подогревателях; 

- снижение поступления пара из последнего корпуса 
в конденсатор;  

- улучшение тепловой изоляции оборудования и 
трубопроводов;  

- отвод пропарки вакуум-аппаратов в клеровочные 
мешалки. 

Нетрудно видеть, что выявленные потенциалы 
энергосбережения могут служить основой для 
последующего поиска рациональных вариантов схем 
производства сахара. Однако, следует учитывать, что 
реализация большинства из них (например, использование 
утфельного пара, компрессия вторичного пара МВУ, 
перенос пароотбора на конечные корпуса, увеличение 
числа корпусов МВУ и т.д.) потребует существенных 
капитальных вложений. Поэтому, окончательное решение 
о применении конкретных энергосберегающих опций 
требует проведения соответствующей 
термоэкономической оценки. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЬОВАНОГО 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НАСОСІВ КОМУНАЛЬНОГО 
ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ 

Закладний О.О., Прокопенко В.В. 

Україна, КПІ імені Ігоря Сікорського 

 
Системи комунального тепло та водопостачання 

потребують регулювання продуктивності. Традиційні 
способи регулювання подачі насосних установок 
полягають у дроселюванні напірних ліній і зміні числа 
працюючих агрегатів за одним з технологічних параметрів. 
Ці способи регулювання спрямовані на  вирішення 
технологічних задач і практично не враховують 
енергетичних аспектів транспортування води. Таке 
регулювання призводить до підвищення тиску в мережі, 
перевитрат електроенергії, збільшення витоків та 
невиробничих витрат води, підвищеного зношування 
устаткування [1]. 

Ефективним способом регулювання режиму роботи 
систем теплопостачання є кількісний, а саме, зміною 
подачі насосних установок за допомогою регульованого 
електропривода. 

Рис. 1 ілюструє можливості зниження потужності, 
споживаної двигуном насоса, при регулюванні швидкості 
електропривода в порівнянні з регулюванням дросельною 
заслінкою [2].  
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А

H/Hн 

Q/Qн

Рисунок 1 – Характеристики насосу та магістралі при 
різних способах регулювання 

При номінальній витраті і напорі насос працює в 
точці А, що відповідає характеристиці магістралі 3 і 
характеристиці Q - H насоса (крива 1) при номінальній 
швидкості двигуна. Зі зменшенням витрати  при 
нерегульованому електроприводі (на рисунку показана 
витрата, що складає 0,6Qн) за рахунок дросельного 
регулювання відбувається зміна опору магістралі (крива 4). 
Насос працює в точці В кривої 1, що призводить до 
зростання напору, який стає більшим від номінального. 
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Потужність, споживана насосом, пропорційна площі 
прямокутника ODBF. 

При використанні регульованого електропривода за 
рахунок зниження швидкості насос працює при зниженні 
витрати в точці С, що відповідає іншій характеристиці Q - 
H (крива 2) при незмінній характеристиці магістралі (крива 
3). Потужність, споживана електроприводом у цьому 
випадку, пропорційна OECF, що наочно ілюструє 
можливості істотного зниження енергоспоживання при 
впровадженні регульованих електроприводів насосів. 

На практиці постає задача вибору типу регульованого 
електроприводу насосу комунального тепло- 
водопостачання, застосування якого слід аналізувати як з 
енергетичної, так і з економічної точок зору. 
Пропонуються методичні засади, що дозволить виконати 
розрахунки з використанням необхідного числа вхідних 
даних, а саме: 

 номінальних параметрів насосних агрегатів і 
двигунів (потужність NПОТ, ККД насоса η , двигунів і 

пристроїв застосовуваних для регулювання); 

 глибини регулювання λ  (відношення 
мінімальної продуктивності QM до максимальної QБ 
установки) ; 

 відносного протитиску Н*
П (відношення тиску, 

що відповідає максимальній продуктивності НБ до 
протитиску НП ) як гідравлічної характеристики 
трубопроводу. 
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Надлишковий тиск на напірній лінії насоса 
створюється при його дроселюванні затвором або 
засувкою. При цьому додатково витрачається енергія. 
Економія електроенергії за рахунок зняття надлишкового 
тиску обчислюється за  формулою [3] 

    






















 2

*
П

*
ПБЕ λ12λ1

4

1
1

25,1

H
HTNW ,           (1) 

де NБ=103 QБ HБ/η – споживана насосом потужність, кВт.  

За своїми енергетичними характеристиками 
регульовані приводи поділяються на 3 основні групи: 

 приводи з втратами ковзання – приводи з 
гідравлічними й електромагнітними муфтами ковзання 
(МК), електродвигуни з реостатом у колі ротора; 

 приводи з рекуперацією енергії ковзання 
асинхронно-вентильні  каскади (АВК); 

 приводи, які регулюються без втрат ковзання – 
частотно-регульовані приводи (ЧРП), вентильні двигуни 
(ВД) та багатошвидкісні двигуни. 

Втрати ковзання в приводі істотно залежать від 
режиму роботи насосної установки і їх можна розрахувати 
за формулою [3]: 
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Приводи з втратами ковзання. Втрати в таких 

приводах визначаються головним чином величиною втрат 
ковзання WК . Інші втрати (на вентиляцію, тертя в 
підшипниках, щіткових контактах і т.п.) складають у 

середньому  5…10  втрат ковзання,  тому їх можна 
враховувати орієнтовно [3] 

ККВ )1,0...05,0( WWW   ,  КВ 075,1 WW  .      (4) 

Приводи з рекуперацією енергії ковзання. В каскадних 
схемах втрати, що залежать від ковзання, складають  

 ККВ 1 WW  ,                                  (5) 

де К – ККД каскадної схеми перетворення. 

Крім того, застосування каскадних схем збільшує 
постійні втрати в приводі, що у свою чергу складають 

4…6 споживаної потужності. Тому 

   TNWW БККВ 05,01    .                    (6) 

Приводи, які працюють без втрат ковзання. Для 
агрегатів з частотним перетворювачем додаткові втрати 
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обумовлені втратами в перетворювачі і деяким зниженням 
ККД двигуна через несинусоїдальність перетвореного 
струму 

)1( ПРБВ   TNW ,                        (7) 

де  =0,03…0,05 – коефіцієнт, який враховує втрати за 

рахунок несинусоїдальності перетвореного струму, ПР – 

ККД перетворювача. 

У двошвидкісних двигунах ККД на 2…3 нижчий 
ніж одношвидкісних, тому додаткові втрати визначають за 
формулою 

  TNW БВ 03,0...02,0 .                      (8) 

Регулювання частоти обертання насосів зменшує 
споживання енергії, що витрачається на перекачування 
води, але викликає додаткові втрати енергії в приводі. 
Тому результуюча економія енергії дорівнює 

ВЕР WWW   ,                         (9) 

де WЕ – економія енергії, одержувана за рахунок 
регулювання частоти обертання насоса; WВ – додаткова 
витрата енергії на компенсацію втрат у приводі.  

Режим роботи групи насосів відрізняється від режиму 
роботи одного насоса. В рівняння, які визначають 
результуючу економію енергії, вводиться коригувальний 
коефіцієнт   (Таблиця). Надлишковий тиск, створюваний 

групою насосів, менший ніж тиск, створюваний одним 
насосом з еквівалентною подачею, тому економія енергії 
менша 

)( ВЕР WWW  .                                (10) 
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Таблиця. Значення коефіцієнта   залежить від кількості 
робочих агрегатів. 

Число 
робочих 
агрегатів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1,0 0,75 0,66 0,56 0,5 0,47 0,44 0,42 0,4 0,38

 
Висновок. 
Запропонована методика враховує основні параметри 

обладнання: потужність та ККД насоса, глибину 
регулювання, відносний протитиск в системі, тип 
електропривода, ККД привода, ККД перетворювача, 
кількість працюючих насосів, період роботи насосної 
установки, ціни на регульований електропривод, тариф на 
електроенергію, коефіцієнт амортизації, ставку 
дисконтування, очікуваний строк життя проекту. 
Остаточний вибір системи електропривода необхідно 
здійснювати за допомогою фінансових критеріїв. 
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На теперішній час однією з важливих проблем, яку 

необхідно вирішувати для економіки України слід вважати 
проблему ефективного використання енергетичних 
ресурсів [1, 2]. 

З метою підвищення ефективності використання 
енергетичних ресурсів в Національному університеті 
кораблебудування започатковано програму «НУК – 
енергоефективний університет». 

Аналізуються результати попередніх енергетичних 
обстежень (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Фото та термограми енергетичного 

обстеження будівель НУК 
 
Наводяться основні етапи програми (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Основні етапи формування та реалізації 

програми 
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ВПЛИВ МАГНІТНИХ ШЛАМОВЛОВЛЮВАЧІВ НА 
РОБОТУ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ 

Гламаздін П.М.1, Давиденко Є.П.1, Вітковський В.С.2 
1Україна, Київський національний університет 

будівництва і архітектури 
2Україна, НВО «Нафтохімекологія» 

 
Однією з проблем, що знижує ефективність роботи 

системи централізованого теплопостачання, є фактична 
відсутність деаерації підживлюючої води через складність 
та енергоємність експлуатації вакуумно-деаераційних 
установок водогрійних опалювальних котелень. 

В результаті значну кількість шламових накопичень 
(до 75 % від загальної кількості) на внутрішніх поверхнях 
труб та теплообмінних елементів систем теплопостачання 
складають оксиди заліза – магнетит (Fe3O4) і магемит (г- 
Fe2O3). 

При використанні технології хімічної деаерації води з 
застосуванням комплексних розчинів сульфіта натрію 
Na2SO3 з різними домішками, серед яких є і поверхнево-
активні речовини, що в дійсний час набувають поширення, 
останні сприяють відмиванню цих відкладень і вода в 
системах стає суспензією, що включає механічні частинки 
у великій кількості. Наявність механічних домішок у воді 
призводить до негативних явищ, серед яких виділяється 
абразивний знос поверхонь нагріву і труб. 
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Звичайні сіткові шламовловлювачі не дуже 
ефективно очищують воду від цих домішок. Одним з 
засобів підвищення ефективності роботи 
шламовловлювачів може бути улаштування магнітних 
вставок в сітчані шламовловлювачі. Такі конструкції 
шламовловлювачів на ринку є, але вони мають не 
оптимальну конструкцію і при підвищеному гідравлічному 
опорі не надто підвищують ефективність роботи звичайних 
сіткових шламовловлювачів. Низька ефективність 
існуючих конструкцій магнітних шламовловлювачів 
визначається тим, що вона не враховує належним чином 
закономірності формування магнітного поля в них. 

Авторами на основі теоретичного обґрунтування 
розроблена конструкція магнітного шламовловлювача 
підвищеної ефективності, що базується на попередньому 
моделюванні форми магнітного поля у шламовловлювачі. 
Конструкція пройшла натурні випробування на протязі 
опалювального сезону в одній з котелень підприємства 
Західна теплоенергетична компанія в м. Луцьку і показала 
хороші результати. З урахуванням цього досвіду 
конструкція шламовловлювача вдосконалена і знову 
передана на дослідну експлуатацію  в опалювальному 
сезоні 2017-2018 років. 
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имени адмирала Макарова 

 
20 июля 2017 года президент Украины подписал 

Закон Украины «Об энергетической эффективности 
зданий», разработанный Госкомэнергоэффективности 
совместно с Минрегионом. Этот закон создает 
необходимые правовые условия для эффективного 
использования топливно-энергетических ресурсов в жилых 
и общественных зданиях. В документе, в частности, 
предусмотрено составление отчетов о результатах 
обследования систем отопления зданий. Такие отчеты 
должны содержать и данные оценки тепловых потерь от 
распределительных трубопроводов систем отопления, 
проложенных в подвальных и подчердачных помещениях 
домов. 

Независимо от проектов домов, их этажности и 
конструктивных особенностей такие элементы системы 
отопления являются весьма разветвленными, учитывая 
практику подвода и отвода горячего теплоносителя по 
вертикальным стоякам отопления. Они включают в себя 
трубопроводы различных диаметров и длины и арматуру. 
Так, для пятиэтажного двухподъездного жилого дома, 
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расположенного по ул. генерала Карпенко, дом № 38, г. 
Николаев, в подвальном помещении дома в системе 
отопления используется 10 типоразмеров труб наружным 
диаметром от 22 мм до 78 мм, а общая протяженность 
трубопроводов составляет 270 м. Используя осредненные 
показатели, опытным путем определена величина 
тепловых потерь от изолированных трубопроводов, 
которая составила 12 % от всей тепловой мощности 
системы отопления. Для сравнения результатов 
использованы осредненные данные за весь отопительный 
период 2015/2016 года. 

Для дома в целом за отопительный период средняя 
переданная тепловая мощность составила 28,4 кВт. 
Расчетная величина теплопотерь для случая 
неизолированных трубопроводов – 26 % от всей тепловой 
мощности. Таким образом, эффективность изоляции 
трубопроводов для указанного дома составила примерно 
54 %, что указывает на необходимость ее модернизации. 

Повышение эффективности изоляции трубопроводов 
отопления значительно сокращает величину 
нерациональных теплопотерь, которая должна быть не 
более 5–10 % от установленной тепловой мощности. 
Расчет теплопотерь в уже используемых системах 
отопления домов представляется трудоемкой задачей с 
учетом широкого сортамента используемых труб и 
изоляции, их протяженности, наличия, как правило, 
неизолированной запорной арматуры и др. 
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Учитывая огромный объем работ, который предстоит 
выполнить при паспортизации жилых домов и 
общественных зданий, представляется актуальной 
разработка стандартной методики оценки тепловых потерь 
в системах отопления. Такая методика может быть 
основана на основных положениях, представленных в этом 
докладе. 

В методике используется пакет данных зависимости 
коэффициентов теплоотдачи от наружных диаметров труб 
и их температуры, разработанный авторами доклада. В 
расчетах принято, что теплоотдача от труб отопления 
осуществляется только свободной конвекцией. Излучение, 
учитывая невысокий температурный уровень 
изолированных трубопроводов, не учитывается и 
существенное снижение температуры подаваемого 
теплоносителя. Эти данные в виде номограмм, или 
аппроксимирующих зависимостей используются в 
дальнейших расчетах тепловых потерь. 

Методика включает в себя два блока. 
1. Блок обследований и обмеров. 
1.1. Производится обследование трубопроводов 

системы отопления, измеряются диаметры и длины 
участков труб. Устанавливаются материалы труб и 
изоляции,  количество и тип запорной арматуры, наличие 
неизолированных участков трубопроводов и др. 

1.2. Измеряется температура наружных поверхностей 
трубопроводов. Измерения выполняются в начале, 
середине и конце каждого участка. При длине участка 
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постоянного диаметра более 3 м рекомендуется измерения 
производить через один метр длины. Для измерения 
температуры рекомендуется использовать бесконтактные 
цифровые термометры. При обследовании системы 
отопления указанного выше дома применялся 
бесконтактный инфракрасный термометр типа ДТ-8862 с 
диапазоном измерения – 50–600 оС, погрешность 
измерения в диапазоне температур от 20 до 300 оС  ± 1 оС 
±1 %. 

Для повышения точности измерения температур 
участков изоляции, покрытой фольгой или другими 
светоотражающими покрытиями, рекомендуется 
наклеивать на «пятна» мест измерения специальные 
маркеры, степень черноты поверхности которых близка к 
1,0. Для каждого участка труб результат измерения 
температуры усредняется. 

2. Расчетный блок. 
2.1. По измеренным значениям средних температур 

поверхностей трубопроводов определяется величина 
тепловых потерь участка. Расчеты выполняются раздельно 
для участков подающего и обратного трубопроводов. 

Устанавливается суммарная величина тепловых 
потерь 

2.2. Рассчитывается средняя подведенная за 
отопительный сезон мощность системы отопления (по 
показаниям счетчика тепловой энергии в случае его 
установки в доме). 
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На основе полученных данных выполняется 
сравнение полученных значений теплопотерь от 
установленной тепловой мощности. Делается вывод о 
целесообразности проведения работ по модернизации 
используемой изоляции. Составляются рекомендации по 
повышению эффективности системы теплоснабжения. 

Вывод: предложенная методика оценки тепловых 
потерь распределительных трубопроводов систем 
теплоснабжения домов отличается простотой. По оценке 
ее погрешность не превышает 5 % от расчетных значений 
теплопотерь. Она может быть применена при разработке 
паспортов энергоэффективности жилых домов и 
общественных зданий. 
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1Україна, Київський національний університет 
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технічний університет. 

 
Стан систем централізованого теплопостачання міст 

України на сьогоднішній день є абсолютно неприйнятний. 
Серед всього іншого, що знижує надійність і 
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енергоефективність роботи ЩТ проблемою є експлуатація 
водогрійних котлів, яким вже 30 і більше років. В 
основному це котли малої потужності НііСТу, «Факел» та 
аналогічні, а також котли середньої та великої потужності 
ТВГ, КВГ, КВГМ та ПТВМ. Однією з вад цих котлів є 
фактична відсутність автоматики регулювання, що 
призводить до зайвої витрати природного газу. 

Деякі підприємства комунальної теплоенергетики 
робили спроби підняти енергоефективність цих котлів за 
рахунок заміни штатних пальників на сучасні 
автоматизовані пальники вітчизняного та імпортного 
виробництва. Однак цей захід при всій його поверховій 
привабливості далеко не завжди приносить бажаний 
результат, а іноді взагалі призводить до прискореного 
виходу з ладу котлів. Це пов’язано з тим, що котли , 
спроектовані для роботи з конкретно визначеними типами 
пальників якби в симбіозі. Тому навіть найсучасніший 
найдорожчий пальник, влаштований в топку котла, яка за 
геометричними розмірами для нього не призначена, не 
дасть бажаних результатів. Топки експлуатуємих названих 
типів котлів суттєво відрізняється від топок жаротрубно-
димогарних котлів середньої потужності для яких 
сконструйовані більшість най поширених пальників таких 
виробників як Veishaupt, Giersch, GB-gas, RAY, Piello та 
інших, які мають довгий факел, що не дає змогу 
використовувати їх переваги в коротких топках. До того 
необхідно мати на увазі, що автоматизація роботи і 
регулювання роботи котелень включає не тільки 
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автоматичне регулювання пальника, а й таке ж 
регулювання інших параметрів роботи котла і 
допоміжного обладнання котелень. 

Досвід авторів показує, що комплексна автоматизація 
котелень з названими водогрійними котлами призводить 
до зменшення питомої витрати газу і зменшення 
шкідливих викидів і без зміни пальників. Але необхідно, 
щоб пальник був виконаний точно за конструкторською 
документацією на нього і змонтований точно згідно 
інструкцій з монтажу. В іншому разі добитися суттєвого 
підвищення енергоефективності і екологічних 
характеристик котла, не вдасться. 

Сучасний рівень вільно програмованих контролерів 
та контрольно-вимірювальних приладів та регулюючих 
пристроїв дає змогу за доступними цінами влаштовувати 
надійні системи автоматизації водогрійних котелень. 

Улаштування сучасної системи автоматизації 
котельні маже стати першим кроком в подальшій 
енергоефективній модернізації водогрійних опалювальних 
котелень, зокрема котлів. В подальшому можна підбирати 
новий пальник, улаштувати частотне регулювання 
тягодуттєвих машин та насосних груп і проводити інші 
заходи з енергозбереження. 
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УДК 621.1: 338.28 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ БУДИНКІВ 
ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

Голеншин В.В., Харитонов М.Ю., Подаєнко М.Ю. 

Україна, Центр прикладних досліджень в енергетиці 
Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 
В період листопада-грудня 2015 року 

співробітниками Центру прикладних досліджень в 
енергетиці Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова були проведені енергетичні 
обстеження ряду будинків закладів освіти міста 
Миколаєва: дитячої музичної школи №1, дитячої музичної 
школи №5, дитячої музичної №8, дитячої школи мистецтв 
№1, Тернівського будинку культури, Кульбакинського 
будинку культури. Розташування об’єктів наведено на 
рис. 1. 
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Рисунок 1 – Розташування будинків закладів освіти 
 

Наведено аналіз основних показників 
енергоспоживання та водоспоживання досліджуваних 
об’єктів, а також результати термографічних досліджень 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Результати термографічних досліджень 

 
Показані результати визначення потенціалу 

енергозбереження, а також розроблена система заходів 
щодо підвищення використання енергетичних ресурсів. 

Терміни окупності запропонованих заходів 
розраховані відповідно до кліматичних умов м. Миколаєва 
та умов енергопостачання. 

Загальна економія енергоресурсів при впровадженні 
запропонованих заходів становить: 

– економія теплової енергії – 105 Гкал/рік (з 
урахуванням нормалізації комфортних умов у 
приміщеннях); 

– економія природного газу – 10,5 тис. м3; 
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– економія електричної енергії – 6700 кВт·год (з 
урахуванням нормалізації освітлення коридорів та 
сходових кліток; 

– економія води – 46 м3/рік. 
 
 

УДК 621.316:629.4.048.7 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОТОПЛЕНИЯ С НОЧНЫМ АККУМУЛИРОВАНИЕМ 

ТЕПЛОТЫ 

Андрющенко А.М., Никульшин В.Р., Денисова А.Е. 

Украина, Одесский национальный политехнический 
университет 

 
Постоянное удорожание стоимости различных видов 

энергоресурсов, используемых для отопления, побуждает к 
поиску альтернативных экономичных решений. Снизить 
затраты на отопление можно за счет снижения потерь 
теплоты ограждающими конструкциями зданий в 
результате их термомодернизации, а также за счет 
перехода на использование альтернативных 
энергетических ресурсов. Среди альтернативных 
вариантов, в первую очередь для крупных городов, в 
последние годы рассматриваются электрическое отопление 
с ночным аккумулированием теплоты и электрический 
подогрев теплоносителя в ночное время в системах 
централизованного теплоснабжения. В обоих случаях 
будет достигаться эффект выравнивания суточного 
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графика электрической нагрузки объединённой 
энергосистемы Украины, что благоприятно скажется на её 
работе за счёт более полной загрузки украинских АЭС, 
вырабатывающих электроэнергию по самой низкой 
стоимости по сравнению с другими видами генерации. 
Ещё одним положительным аспектом применения 
электроотопления при условии его достаточного 
распространения, является экономия природного газа.  

Был рассмотрен наиболее простой вариант 
электроотопления – использование ТЭНов, а не тепловых 
насосов. Тепловые насосы, как известно, позволили бы 
примерно в три раза уменьшить затраты электроэнергии на 
отопление, но при этом потребовали бы многотысячных 
долларовых вложений со сроком окупаемости от 3 лет и 
более, что в нынешней экономической ситуации для 
Украины мало приемлемо. 

Были проведены расчёты для варианта офисного 
здания площадью 1000 м2, расположенного в г. Киеве, 
максимальной удельной расчётной отопительной 
нагрузкой qрасч = 40 Вт/м2, что соответствует хорошо 
утеплённому зданию. Расчетная суммарная мощность 
ТЭНов электрокотла составила (при работе 
преимущественно ночью) 102,9 кВт, при полезном объёме 
теплового аккумулятора 12,5 м3, тогда как расчётная 
мощность электрокотла, при круглосуточной работе без 
теплового аккумулятора, равна 40 кВт. Расчет выполнен 
для случая, когда при температуре наружного воздуха 
ниже – 12 °С будет происходить включение электрокотла 
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на 50 %-ной мощности для догрева теплоносителя в 
дневное время. При минимальной расчётной температуре 
продолжительность дневного включения электрокотла не 
превысит 5 часов.  

Наименьшие сезонные расходы на отопление в сумме 
41,2 тыс. грн. обеспечиваются при использовании 
электрического отопления с ночным аккумулированием 
теплоты и с использованием трёхзонного учёта 
потребляемой электроэнергии.  

Несколько большие расходы 50,6 тыс. грн. 
соответствуют отоплению пеллетами, однако если учесть 
сопутствующие факторы, связанные с необходимостью 
периодической доставки, хранением пеллет и удалением 
отходов, то электроотопление выглядит гораздо более 
предпочтительным.  

При использовании газового котла, сезонные 
расходы составят 83,5 тыс. грн., что вдвое больше, чем при 
электроотоплении с ночным аккумулированием теплоты. В 
случае использования централизованного теплоснабжения, 
оплата его услуг в объёме 92,8 тыс. грн. за отопительный 
сезон не намного превышает расходы на газовое 
отопление.  

Наибольшие сезонные расходы на отопление в сумме 
210,9 тыс. грн. возникают в случае ежемесячной оплаты 
услуг централизованного теплоснабжения по тарифу 30 
грн. за каждый квадратный метр отапливаемой площади в 
течение отопительного сезона, т.е. при отсутствии 
зарегистрированного теплосчётчика.  
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Таким образом, использование электроотопления с 
ночным аккумулированием теплоты является наиболее 
экономичным. 

 
 

УДК 621.1: 338.28 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

Голеншин В.В.1, Подаєнко М.Ю.1, Кукуруза А.В.2 

Україна, Центр прикладних досліджень в енергетиці 
Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

Департамент житлово-комунального господарства м. 
Первомайськ 

 
За результатами проведеного енергетичного аудиту 

ряду багатоповерхових будівель міст Миколаєва та 
Первомайська були виконані оцінки потенціалу їх 
енергоефективності на базі програмного продукту «E-
tool», який рекомендовано Європейським Союзом [1]. 

Наводяться результати оцінки потенціалу 
енергозбереження ряду будівель (рис. 1, 2).  
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Рисунок 1 – Бальні оцінки потенціалу енергоефективності 

житлових будівель 
 

  

 
Рисунок 2 – Бальні оцінки потенціалу енергоефективності 

житлових будівель  
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Отримані результати вказують на існування значного 
потенціалу енергозбереження в житлових будинках. 

 
Перелік посилань: 

1. Голеншин В.В. Выбор жилого здания для 
демонстрационного проекта термомодернизации по 
программе BSBEEP [Текст] / В.В. Голеншин, Ю.Н. 
Харитонов, М.Ю. Харитонов, Г.В. Фоменко// 
Муніципальна енергетика: проблеми, рішення: матеріали 
VI Міжнародної конференції – Миколаїв: НУК, 2015 – 
С.75-77. 

 
 

УДК 621.577 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВИХ 
НАСОСІВ 

Анастасенко С.М., Шостак О.В. 

Україна, Первомайська філія Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова 

 
Головними цілями енергозбереження та збереження 

матеріальних, є визначення шляхів і умов найбільше 
ефективного використання енергетичних ресурсів, 
формування ролі енергії як основного фактора, що 
визначає підвищення якості життя населення. 

Основою реалізації енергетичної стратегії на 
найближчу перспективу остається діяльність, спрямована 
на підвищення ефективності використання традиційних 
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енергоресурсів - газу, вугілля, нафти, гідроенергії, 
ядерного палива. Разом з тим, поставлене завдання 
максимального використання можливостей нетрадиційної 
енергетики, що в перспективі повинне дозволити повністю 
розв'язати сучасні енергетичні, екологічні і соціально - 
економічні проблеми України. 

Для оцінки актуальності розглянутих питань 
необхідно провести ряд даних [1]. Потенційні можливості 
нових поновлюваних джерел енергії становлять у рік: 
енергії Сонця; енергії вітру; енергії біомаси; теплоти Землі; 
енергії рік; енергії вторинних низько потенційних джерел 
теплоти. Ці джерела набагато перевершують сучасний 
рівень енергоспоживання, що створює перспективи 
повного розв'язку енергетичної проблеми в майбутньому 
при одночасному розв'язанню проблем екології. 

Потенціал енергозбереження в Україні  величезний. 
Він може бути здійснений з витратами в декілька раз 
меншими в порівнянні із вкладеннями на одержання 
еквівалентного обсягу енергії традиційними способами. 
Значна частина цього потенціалу приходиться на 
низькотемпературні природні теплові вторинні енергетичні 
ресурси (ВЕР). 

Низькотемпературні енергетичні ресурси мають, як 
правило, низький потенціал енергії, їх не можна 
транспортувати на значні відстані, вони як би ''привязані'' 
до технологічного процесу, і цим визначається складність 
їх використання. При оцінці енергоекономічної 
ефективності використання теплових ресурсів крім рівня 
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енергетичного потенціалу необхідно враховувати ще дві 
умови: безперервність вступу енергетичних ресурсів і їх 
кількісну сконцентрованість. 

Одним з ефективних способів використання 
низькопотенціальної теплової енергії є застосування 
теплонасосних установок (ТНУ). У цей час ТНУ широко 
застосовується за кордоном, від індивідуальних установок 
невеликої теплової потужності, до промислових, 
потужністю декількох десятків мегават. 

Кількість працюючих ТНУ в ряді закордонних країн 
наведено на рис. 1. 

В 2000 - 2017 роках у розвинених країнах широко 
використовувалися в якості джерел низькопотенційної 
теплоти (ДНТ): ґрунт, ґрунтові води (Швейцарія, США, 
Австрія, Німеччина), сонячна енергія (Німеччина), повітря 
(Німеччина, Норвегія), вода рік, озер, морів, очищені 
побутові стоки (Німеччина, Японія, Швеція) [2 - 4]. 

 

 
 

Рис. 1. Кількість працюючих ТНУ. 
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Для утилізації низкопотенциальной теплоти 
експлуатувалися в більшості випадків ТНУ невеликої 
потужності від 3 до 30 кВт, які встановлювалися: 

- у системах децентралізованого теплопостачання для 
опалення і гарячого водопостачання індивідуальних 
приміщень; 

- для цілорічного кондиціювання повітря. 
Більш потужні теплові насоси 30-1000 кВт 

застосовувалися для теплопостачання будинків, 
споруджень суспільного призначення (школи, лікарні, 
готелю і т.д.). 

Виробництво ТНУ в кожній країні, насамперед, 
орієнтоване на рішення потреб внутрішнього ринку. 

У США і Японії найбільше застосування одержали 
ТНУ класу ''повітря-повітря'' для опалення і літнього 
кондиціювання повітря. У Європі - ТНУ класу '' вода-вода'' 
і '' вода-повітря''. 

До 2000 року в США дослідженнями і виробництвом 
ТНУ займалися більш п’ятдесяти фірм. У Японії щорічний 
випуск ТНУ досягається до теперішнього часу 500 тисяч 
одиниць. 

У Німеччині щорічно вводиться більш п'яти тисяч 
ТНУ. До2000 року було виготовлено більш п'ятисот ТНУ 
великої потужності із приводом від дизельних газових 
двигунів для систем опалення і гарячого водопостачання. 

У Швеції й країнах Скандинавії експлуатуються 
великі ТНУ. У Швеції в 2000 році працювало більш 110 
тисяч тепло насосних станцій (ТНС), з яких сто мали 
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потужність близько 100 МВТ і вище. Найбільш потужна 
ТНС, 320 МВТ, працює в  Стокгольмі. 

У цей час дослідження зосереджені на властивостях і 
використанні екологічно прийнятних робітників тел. 
Обмін інформацією в цій області є стратегічним 
пріоритетом програми [5]. 

В Україні експлуатується всього кілька десятків 
ТНУ. Це в певній мері пояснюється як об'єктивними 
факторами - розвитком теплоенергетики по шляху 
централізованого теплопостачання і теплофікації, так і 
суб'єктивними – недостатньою увагою до економії 
паливно-енергетичних ресурсів і низьким впровадженням 
у виробництво передових енергозберігаючих технологій і 
встаткування. 

Наведені в доповіді дані свідчать про прояв значного 
інтересу до використання низько потенційної теплоти за 
допомогою ТНУ для промислового і побутового 
теплопостачання. 
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ТЕРМОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКІВ 

Голеншин В.В.1, Харитонов М.Ю.1, Подаєнко М.Ю.1, 

Фоменко Г.В.2 
1Україна, Центр прикладних досліджень в енергетиці 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

2Україна, Контактний центр Миколаївської області 

 
В період листопада-грудня 2016 року 

співробітниками Центру прикладних досліджень в 
енергетиці Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова були проведені термографічні 
дослідження ряду житлових будинків міста Миколаєва, 
розташованих за адресами: вул. Лазурна 36; вул. Лазурна 
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38; вул. Озерна 33; вул. Чкалова 122; вул. Архітектора 
Старова 10; вул. Силікатна 279; вул. Океанівська 40а; вул. 
Океанівська 62а; вул. Космонавтів 124 та вул. Космонавтів 
126/1. 

Термографічні дослідження виконувалися відповідно 
до наявних на момент розробки нормативно-методичних 
вказівок, Законів та стандартів України, на підставі 
вихідних даних, що надані департаментом житлово-
комунального господарства міста. 

У процесі обстеження будівель виконувалося 
наступне: 

– візуально визначалися місця пошкоджень, 
руйнувань, деформації огороджувальних конструкцій; 

– досліджувався температурно-вологісний режим 
усередині приміщень; 

– здійснювалося термографування зовнішніх і 
внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій; 

– виявлялися за допомогою термографування місця 
можливих теплотехнічних неоднорідностей стінових 
панелей, заповнень стиків і місць сполучень будівельних 
конструкцій; 

– виконувалася кількісна оцінка втрат тепла через 
огороджувальні конструкції з низьким термічним опором і 
втрати тепла пов'язані з виявленими дефектами 
огороджувальних конструкцій. 

Для тепловізійного обстеження використовувався 
тепловізор ULIRvision Ti384 з наступними технічними 
параметрами: 

– діапазон температур – від –20 °C до +350 °C; 
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– точність – ± 2 °C або 2 % (використовується більше 
значення); 

– кут зору – 18°x 14°; 
– просторова роздільна здатність (IFOV) – 1,0 мрад; 
– теплова чутливість (NETD) – 0,065 °C при 30 °C (65 

мК); 
– інфрачервоний спектральний діапазон – від 8 мкм 

до 14 мкм; 
– тип датчика – матриця 384 х 288 в фокальній 

площині. 
Комп'ютерна обробка отриманих термограм 

проводилася у програмі IRSee. 
Для вимірювання температури в реперних точках, де 

неможливо провести контактне вимірювання температур, 
використовувався портативний інфрачервоний пірометр 
Рейнджер МХ з наступними технічними параметрами: 

– діапазон вимірювання температур – від –30 °C до 
+900 °C; 

– похибка вимірювання температури, °С – ±1...±3; 
– коефіцієнт випромінювання – регульований з 

кроком 0,01; 
– оптична роздільна здатність – 60:1; 
– мінімальний розмір вимірюваної плями, мм – 19. 
Для пошуку дефектів і планування обстеження 

попередньо проводилися панорамні знімки зовнішніх 
поверхонь. Тепловізійному обстеженню піддавалися 
зовнішні і внутрішні поверхні огороджувальних 
конструкцій. Первісне обстеження зовнішніх поверхонь 
огороджувальних конструкцій проводилося з метою 
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пошуку ділянок з підвищеними тепловими втратами і 
наступного планування робіт. 

У процесі тепловізійного обстеження визначалися: 
– площі ділянок будівельних конструкцій з низьким 

термічним опором; 
– місця прихованих дефектів у будівельних 

конструкціях і кладці, які призводять до підвищених 
тепловтрат; 

– місця дефектів у швах і стиках між різними 
збірними конструкціями; 

– дефекти в перекриттях; 
– витоки тепла через двері, вікна і засклені ділянки 

будівель; 
– витоки тепла в місцях сполучення будівельних 

конструкцій і систем вентиляції; 
– ділянки будівельних конструкцій, де є умови для 

їхнього зволоження. 
Для інших вимірів використовувалися наступні 

прилади: 
– далекомір лазерний Bosh GLM 250 VF; 
– переносний 2-х канальний ультразвуковий 

накладний витратомір рідини УВР-011А2-К-М; 
– кліщі вимірювальні DT 3353; 
– багатофункціональний вимірювальний прилад для 

систем вентиляції та оцінки якості повітря в приміщеннях 
Testo 435-2; 

– термометр контактний ТК-5 та ін. 
Наводяться результати термографічних досліджень 

вищевказаних об’єктів (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Фото та термограми елементів житлових 
будівель 
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УДК 62-52 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Жуков Ю.Д., Гордеев Б.Н., Емец Н.А., Кудин О.А. 

Украина, Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова 

 
Технологические объекты управления 

муниципальной энергетики характеризуются большими 
объемами информации, повышенными требованиями к 
надежности и живучести автоматизированных 
технологических комплексов, содержат множество 
взаимосвязанных каналов передачи данных с различной 
интенсивностью потоков информации. 

В учебно-исследовательском Институте новейшей 
корабельной инженерии (НКИ) Национального 
университета кораблестроения имени адмирала Макарова 
(НУК) развиваются новые учебно-исследовательские 
лаборатории в области автоматики, метрологии и 
проектирования специализированных компьютерных 
систем (СКС) управления объектами, технологиями и 
производствами. Для усовершенствования подготовки 
специалистов разработан исследовательский тренажер 
морской кибернетики (ИТМК) на основе программно-
технических комплексов и физических моделей объектов 
управления с использованием компьютерных систем 
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реального времени. ИТМК предназначен для отработки 
умений и навыков использования микропроцессорных 
средств автоматизации и оборудования для создания 
специализированных компьютерных систем в режиме 
реального времени, изучения программно-аппаратных 
средств сбора и отработки данных от имитируемых 
датчиков различных типов (с дискретным и аналоговым 
выходом) для принятия решений и управления объектами 
в контуре с обратной связью. 

Основными требованиями при разработке ИТМК 
являлись: 

- соответствие современным требованиям и 
тенденциям с точки зрения принципов организации 
специализированных компьютерных систем и 
использование новейшего технического и программного 
обеспечения, чтобы знания и навыки, полученные 
студентами, имели универсальный, базовый характер; 

- ориентация на групповые занятия. 
ИТМК состоит из программно-технического 

комплекса, включающего: компьютеры, основной и 
резервный, выделенный сервер для хранения различных 
данных, панель для отображения технологических 
параметров, учебные автоматизированные стенды, 
принтер, блоки бесперебойного питания. 
Микропроцессорные средства автоматизации, 
оборудование и программное обеспечение были 
предоставлены компанией Schneider Electric, которая 
является ведущим разработчиком и производителем 
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оборудования для автоматизации и управления. Кроме 
того, компания Schneider Electric, предоставляет и 
варианты комплексных решений по автоматизации 
инженерных систем, распределению электроэнергии, 
передовым технологиям для энергоэффективной работы 
различных муниципальных объектов. 

Структура ИТМК трехуровневая. Нижний уровень 
включает в свой состав имитируемые датчики измеряемых 
дискретных и аналоговых сигналов, а также имитируемые 
исполнительные механизмы. На среднем уровне находятся 
программируемые логические контроллеры Modicon M340 
и Modicon Premium, обеспечивающие реализацию 
основных алгоритмов. Верхний уровень состоит из 
операторских станций для отображения информации и 
дистанционного управления. 

Основной и резервный компьютеры, связанные 
между собой по локальной сети Ethernet, работают вместе, 
но при этом резервный компьютер находится в режиме 
ожидания. В случае выхода из строя основного 
компьютера, к резервному переходит функция управления. 
На компьютерах используется среда UNITY PRO [1, 2]. 

ИТМК используется для проведения лабораторных и 
практических работ, что позволяет: изучить структуру, 
функциональные возможности и аппаратные средства 
диагностики программируемых логических контроллеров 
Modicon M340 и Modicon Premium; ознакомиться с 
основными характеристиками, на основе которых 
осуществляется выбор процессорных модулей, модулей 
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питания, модулей дискретного и аналогового 
ввода/вывода; проводить аппаратную конфигурацию; 
использовать диагностические средства системы UNITY 
PRO [3, 4, 5, 6]. 

Дополнительно, к основному учебному процессу, 
разработаны программы факультативных занятий 
«Программно-технические средства фирмы Schneider 
Electric для автоматизации технологических процессов», а 
также «Программирование промышленных контроллеров в 
интегрированной среде UNITY PRO». 

Целью факультативных занятий является получение 
студентами знаний, умений и навыков по использованию 
компонентов систем управления и программируемых 
логических контроллеров Modicon M340, Modicon Premium 
фирмы Schneider Electric, а также ознакомление с 
инструментальной системой программирования Unity Pro 
для дальнейшей разработки специализированных 
компьютерных систем. 

Факультативные занятия включают в себя лекции, 
лабораторные работы и видео-уроки, а также тестовые 
задания для проведения контроля полученных в ходе 
изучения дисциплины знаний. 

На факультативных занятиях по программно-
техническим средствам рассматриваются следующие 
вопросы: 

1. Основные принципы построения и направления 
развития средств автоматизации технологических 
процессов компании Schneider Electric. 
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2. Обобщенная структура программируемых 
логических контроллеров Modicon M340, ПЛК Modicon 
Premium. 

3. Функциональная структура, операционные 
режимы работы и области памяти программируемых 
контроллеров. 

4. Процессорные модули. 
5. Структура памяти. 
6. Модули питания. 
7. Конфигурация с одним и несколькими 

монтажными шасси. 
8. Модули дискретного и аналогового ввода/вывода. 
9. Счетные модули. Модули управления 

перемещением. 
10. Основные возможности интерфейсов Ethernet, 

CAN open,. Modbus. 
11. Возможные варианты архитектуры программы. 

Интерфейс пользователя. Панели инструментов. Функции 
и средства наладки. 

12. Структура инструментальной системы Unity Pro. 
13. Графические и текстовые языки Unity Pro. 
14. Общие  принципы диагностики работы ПЛК. 

Аппаратные средства диагностики ПЛК. 
15. Диагностические средства среды Unity Pro. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО 
ТОПЛИВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ОТОПЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

Харитонов Ю.Н., Котов И.С., Колосовский Д.В. 

Украина, Центр прикладних исследований в энергетике 
Национального университета кораблестроения имени 
адмирала Макарова 

 
Одним из технических решений, обеспечивающих 

снижение потребления импортируемого природного газа, 
является перевод системы отопления, а также 
приготовления горячей воды в бюджетных учреждениях и 
коммерческих зданиях на возобновляемые и 
альтернативные виды топлива.  

Как показывают результаты выполненных 
исследований 40% - 60% бюджетных учреждений 
площадью от 4000 м2 до 20000 м2 могут быть переведены 
на отопление твердым топливом в течение ближайших 4-6 
лет, что позволит существенно сократить потребление 
природного газа.  

С учетом развития технологий использования 
твердотопливных котлов могут быть реализованы  
различные проекты, которые с учетом региональных 
особенностей в качестве энергетического сырья могут 
использовать дрова, пеллеты, солому, 
сельскохозяйственные отходы или брикетированный 
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мусор. Рассмотрены преимущества и недостатки 
применения твердотопливных котлов. 

На данный момент в Украине уже реализовано 
значительное количество проектов, которые позволили 
перевести крупные объекты бюджетной сферы или 
коммерческие здания с природного газа на твердое 
топливо. Одним из примеров таких проектов может 
служить проект перевода системы отопления Витовской 

центральной 
районной больницы 
на твердое топливо, 
что в итоге 
позволило повысить 

качество 
поставляемого тепла 
и снизить общие 
расходы на 
отопление. В 

результате 
реализации проекта 
были установлены 3 
котла мощностью по 

600 кВт. В качестве топлива использовались дрова 
твердых пород и брикеты из отходов камыша и лузги 
подсолнуха. Обслуживающий персонал котельной 
составлял 4 кочегара и 2 подсобных рабочих, а также один 
дополнительный подсобный рабочий на зимний период.  
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Анализируются основные результаты работы 
котельной. За 2016 г. котельная выработала 2395 Гкал 
тепла, потребив при этом 1178 т твердого топлива, из них 
411 т брикет и 1044,3 м3 дров твердых пород.  

В 2017 г в связи с возможным увеличением тепловой 
нагрузки за счет введения горячего водоснабжения и 
отопления дополнительного корпуса было принято 
решение увеличить мощность котельной до 2,5 МВт и 
заменить котлы на пеллетные. Это дало возможность 
сократить количество подсобных рабочих на две единицы.  
Плановое потребление твердого топлива-пеллет составит 
1291 т.  

 
 

УДК 621.438 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ОСЕВІДЦЕНТРОВОГО КОМПРЕСОРА ГАЗО-

ТУРБІННОГО ДВИГУНА ПОТУЖНІСТЮ 2,85 МВТ 

Патлайчук В.М., Чужинов В.К. 

Украина, Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова 

 
Одним з напрямків розвитку муніципальних систем 

тепло - та енергопостачання в даний час є використання 
комплексів на основі газотурбінних двигунів (ГТД). Дані 
комплекси поєднують у собі досить високу ефективність 
перетворення енергії з екологічною чистотою, оскільки 
при використанні у ролі палива природного газу вміст 
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шкідливих речовин у газовипуску ГТД знаходиться на 
прийнятному рівні, що дозволяє встановлювати та 
експлуатувати це обладнання в межах міста безпосередньо 
в житлових районах. Застосування газотурбінних двигунів 
в міні-ТЕС спільно з утилізаційними контурами дозволяє 
використовувати тепло випускних газів для потреб 
теплофікації і тим самим знизити собівартість генеруємої 
муніципальними системами енергії. 

Осевідцентровий компресор у складі газотурбінних 
двигунів використовується у випадку, якщо спроектований 
осьовий компресор має неприпустимо малу довжину 
лопаток останніх ступенів (менше 25...30 мм). Значне 
збільшення втрат із-за витоків крізь радіальні зазори в 
поєднанні зі зниженими значеннями чисел Рейнольдса при 
звичайних подовженнях лопаток призводить до істотного 
зниження ККД таких ступенів, внаслідок чого основна 
перевага осьового компресора – високе значення ККД – у 
цих умовах не реалізується [1; 2]. Слід зазначити, що такі 
явища характерні для компресорної частини газотурбінних 
двигунів з потужністю, що, як правило, не перевищує 
3...4 МВт [3], а саме таку потужність має значна частина 
муніципальних енергетичних комплексів. 

Для отримання достатньо високих значень ККД 
доцільно замінити кілька останніх ступенів такого 
осьового компресора, які мають низьку ефективність, 
одним відцентровим ступенем. Завдяки стисканню повітря 
в осьовій частині осевідцентрового компресора 
забезпечується його висока продуктивність, однак при 
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цьому збільшення радіальних габаритів газотурбінного 
агрегату, пов'язане із введенням у його склад 
відцентрового ступеня, виявляється невеликим. 
Осевідцентровий компресор має порівняно високе 
значення ККД, відносно невелику довжину, помірний 
зовнішній діаметр, прийнятні розміри лопаток останніх 
ступенів осьової частини. В результаті забезпечується 
невелика питома маса двигуна і поліпшуються його 
експлуатаційні характеристики – надійність та 
антипомпажні властивості. Такий компресор має меншу 
кількість регульованих елементів, а також більш низьку 
вартість, ніж в чисто осьовому виконанні. 

Проведене дослідження різних варіантів побудови 
осевідцентрового компресора одновального 
газотурбінного двигуна потужністю 2,85 МВт. У ролі 
прототипа для проектування обрано конструкцію 
газотурбінного двигуна UGT 2500, який серійно 
виготовляється підприємством ДП НВКГ "Зоря"-
"Машпроект" (м. Миколаїв, Україна). 

Дослідження конструкції компресора грунтувалося 
на виборі оптимального значення розподілу роботи 
стиснення між його осьовою та відцентровою частинами. 
Розглядалися різні критерії для здійснення цього вибору. 
Визначальним критерієм для оптимізації обрано 
забезпечення максимальної економічності (максимального 
ККД) компресора. У ролі додаткових критеріїв 
розглядалися забезпечення мінімальної маси, а також 
мінімальних осьових або радіальних розмірів. Оскільки 
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задоволення вимог економічності і масогабаритних вимог 
часто призводить до створення принципово різних 
конструкцій осевідцентрового компресора, у подальшій 
роботі планується провести розробку компромісного 
варіанту, який буде враховувати в більшій або меншій мірі 
усі розглянуті вимоги. 

На основі проведеного дослідження розроблені 
рекомендації щодо проектування компресорної частини 
газотурбінних двигунів розглянутої потужності. 
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ВИКОРИСТАННЯ НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ 

«ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ» 
ДЛЯ ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ ЖАРОТРУБНИХ-

ДИМОГАРНИХ КОТЛІВ 
Гламаздін П.М.1, Криворук М.А.1, Schwarzenberger 

Rudolf2 
1Україна, Київський національний університет 

будівництва та архітектури 
2Germany, BBS GmGH 

 
Останні роки в системах централізованого 

теплопостачання міст України набула поширення практика 
використання жаротрубно-димогарних водогрійних котлів 
при зміні відслуживших свій експлуатаційних термін 
водогрійних водотрубних котлів в опалювальних 
котельних. При цьому жаротрубно-димогарні котли 
можуть бути використані як імпортні, так і вітчизняні. 

Проектування котельних з такими котлами і 
особливо їх конструювання часто вимагає проведення 
теплового розрахунку котла, або перевірочного або 
конструкційного, але тут виникає проблема. Діючий в 
Україні нормативний документ «Тепловой расчёт 
котельных агрегатов» не містить вказівок щодо розрахунку 
жаротрубно-димогарних котлів. Він дає настанови з 
розрахунку водогрійних та парових котлів до того ж тільки 
з потужністю більше 75 т/год.  

Такі настанови не завжди можна використати 
напряму, безпосередньо. Ось деякі проблеми, які 
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виникають при спробах використати Нормативний метод 
для перевірочного розрахунку водогрійних жаротрубно-
димогарних котлів. 

В топках таких котлів відсутні фронтовий і задній 
екрани, задня стінка взагалі відсутня – як визначити 
теплову ефективність топки? Топка котлів великої 
потужності мають хвилясті стінки – як це врахувати в 
розрахунках? 

Визначення параметра М передбачає наявність пода в 
топочній камері, але що вважати подом циліндричної 
горизонтальної топки? Проблема потребує проведення 
спеціальних досліджень, в тому числі експериментальних. 

Комплекс фестонів і екранованих поворотних камер 
не має аналогів в описаних в Нормативному методі 
конструкціях. 

Нарешті конструкції конвективної частини 
жаротрубно-димогарних котлів в вигляді димогарних труб 
другого та третього ходів також сильно відрізняються від 
конструкцій поверхонь нагріву водогрійних котлів, 
виконуючих аналогічні функції. 

Наявність таких проблем обумовлює необхідність 
розроблення спеціального нормативного документу з 
рекомендаціями щодо виконання теплового розрахунку 
жаротрубно-димогарних котлів або додатку до діючого 
нормативного документу, присвяченого вирішенню цієї 
проблеми. 

Авторами сформульовано описання основних 
проблем, які виникають при виконанні теплового 
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розрахунку жаротрубно-димогарних котлів за допомогою 
діючого в Україні нормативного документу «Тепловой 
расчёт котельных агрегатов». Ведеться робота над 
спеціальним додатком до діючого нормативного 
документа. 

 
 
АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ 

Шовкалюк М.М., Зіменко С.В. 

Україна, Національний технічний університет України 
«КПІ» ім. І.Сікорського 

 
Впровадження системи муніципального 

енергоменеджменту у відповідності до ISO 50001 
передбачає регулярний моніторинг споживання 
енергоресурсів та енергетичний аудит, що включає збір 
даних, аналіз інформації, практичні рекомендації щодо 
заходів та проектів з енергозбереження, а також їх 
фінансову та екологічну оцінку. Оптимальне управління 
процесами енергоспоживання та енергозбереження 
окремих будівель і галузі в цілому потребує розвитку та 
вдосконалення науково-технічних та управлінських 
методів. Метою даного дослідження буде порівняльний 
аналіз існуючих програмних продуктів для оцінювання 
показників енергоефективності будівель. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ ПИТАННЯ 
Процес енергетичного обстеження певного об’єкту 

включає різні етапи: збір даних, їх обробка, порівняння 
розрахункових характеристик з фактичними і нормативними, 
оцінювання поточного стану, розробка проектних пропозицій, 
моделювання, аналіз та прогнозування. Етап моделювання є 
одним з найважливіших, оскільки впливатиме  на базовий 
рівень споживання і економічні показники. На цьому етапі 
розглядаються усі складові балансу, такі як: витрати на 
опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання та ін. Саме 
складова витрат на опалення є, зазвичай, ключовою у балансі. 
В свою чергу, значний вплив на трансмісійні втрати теплоти 
визначають теплозахисні властивості огороджувальних 
конструкцій. Основним документом, що містить детальну 
інформацію щодо огороджень та інженерних систем є 
енергетичний паспорт будівлі. Діючий з 2007 року стандарт 
[1] втратив чинність з введенням ДБН [2], де наводиться нова 
форма енергетичного паспорта, а законодавча база [3] 
регламентує поняття енергетичної сертифікації будівель. 
Програмний продукт НДІБК, що розроблений спільно з 
австрійською компанією е7 відповідно до [4,5] на замовлення 
ЄБРР призначений для визначення класу енергоефективності 
будівлі та сертифікації. Для автоматизації процесу проведення 
енергоаудиту будівлі експертами використовується 
програмний продукт ENSI EAB 8.1, в основу якого покладено 
метод базований на детальному моделюванні у відповідності з 
Директивою ЄС 2010/31/eu та міжнародними і українськими 
стандартами.  
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Для аналізу енергетичних характеристик будівель та 
витрат енергії  на потреби опалення, охолодження, освітлення, 
вентиляції фахівцями може використовуватися програмний 
продукт EnergyPlus [6], де використано методики DOE2, до 
яких наближені європейські стандарти. Моделі, побудовані в 
програмному середовищі ANSYS, FLUENT, SolidWorks та ін. 
описують фізичні процеси тепломасопереносу і дозволяють 
аналізувати температурні поля, теплопровідні включення 
огороджень, локальні характеристики повітрообміну та 
комфортні умови приміщень. 

ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 
За класифікацією вирішуваних задач програмне 

забезпечення можна поділити на: 
- для проектування: AutoCAD, SolidWorks; 

GoogleSketchUp, Audytor OZC і Audytor C.O.; Autodesk Revit 
та ін.; 

- для моделювання процесів теплообміну: ANSYS, 
Fluent, Gambit, Therm, SolidWorks; 

- аналіз проектів: RETScreen, SolidWorks, STATISTICA, 
ENSI, MAC Tool, COMPOSE; 

- прогнозування та планування енергоспоживання: 
OSeMOSYS, SUPER, MESSAGE, Energy Plus та ін.; 

- оцінка екологічної ситуації: LEAP, MAED, REAP, 
Energy Plus, Energy PLAN та ін.; 

- для енергетичної сертифікації: Дисплей, програмний 
продукт НДІБК. 

Програмні продукти є різними за складністю, 
доступністю та іншими ознаками, що призводить до різного 
ступеню застосування. Під час моделювання енергетичних 
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характеристик будівель важливим показником є можливість 
графічної побудови об’єкта, що надасть можливість врахувати 
архітектуру будівлі. Для деяких програмних продуктів, що не 
є у вільному доступі (наприклад, FLUENT), створені 
безкоштовні аналоги. Широкий спектр існуючого 
програмного забезпечення потребує вивчення його 
можливостей і певного структурування (див. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Схема класифікації програмного забезпечення. 

 

Існуюче програмне забезпечення пропонує високу 
точність проектування та моделювання, швидкість 
розрахунків та автоматизацію процесів, інструменти для 
аналізу даних та проектування. До основних недоліків 
відносяться складність інтерфейсу, нестабільність та 
ресурсоємність (див. табл.1).  
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Таблиця 1 – Основні переваги та недоліки програмного 
забезпечення. 
Програмний 
продукт 

Переваги Недоліки 

AutoCAD 
Висока швидкість 
проектування 

Ресурсоємність  

Fluent+ Gambit
Висока точність 
моделювання 

Складність 
інтерфейсу 

Therm 
Висока точність 
моделювання 

Складність 
інтерфейсу 

Mathcad 
Швидкість, 

автоматизація 
Нестабільність ПЗ 

RETScreen 
Економічний 
аналіз заходів  

Немає можливості 
формувати звіт 

SOLIDWORKS
Інтерфейс та 
взаємодія  

Коротка бібліотека 
елементів 

STATISTICA 

Повний набір 
класичних методів 
статистичного 

аналізу  

Неможливість 
побудови 

енергетичних 
балансів 

GoogleSketchUp
Простий 
інтерфейс 

Нескладні об’єкти, 
нестабільність  

ENSI 

Енергетична 
модель будівлі, 
взаємовплив 

заходів, баланси 

Немає можливості 
сформулювати 

повноцінний звіт з 
енергоаудиту 

EnergyPlus 
Висока точність 
моделювання 

Складність 
інтерфейсу 

EnergyPlan 
Структурування 

даних 
Висока вартість  
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Висновки: для проектного аналізу, оперативного 
контролю і моніторингу, автоматизації енергоаудиту та 
енергетичного аналізу будівель створено програмні 
продукти, застосування яких є доцільним в системі 
енергоменеджменту галузі ЖКГ. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАЛЬ, ЯК ДЖЕРЕЛА 

НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕПЛОТИ В ПОРТОВІЙ 
ІНФРАСТРУКТУРІ 

Кузицький І.Т. 

Україна, Київський національний університет 
будівництва та архітектури 

 
Теплові насоси займають лідируючі позиції в 

рейтингу альтернативних джерел теплопостачання. 
Найбільш стабільними в своїй роботі є теплові насоси типу 
ґрунт-вода, оскільки забезпечують однаково високий COP 
протягом року. Проте вартість улаштування випарника для 
теплового насосу такого типу є суттєвою і впливає на 
термін окупності системи в цілому. Енергетичні палі – це 
поєднання несучої фундаментної конструкції з випарником 
ТН у вигляді поліетиленових труб заповнених гліколевою 
сумішшю, тому таке рішення дозволяє мінімізувати 
капітальні затрати та скоротити термін окупності 
теплонасосної установки. 

Умови насичення водою впливають на теплові 
властивості ґрунту, а отже на теплообмін і термодинамічну 
ефективність енергетичних паль. Базуючись на 
укрупнених показниках тепловіддачі ґрунту в технічній 
літературі та специфіці геології приморської зони, що 
супроводжується інтенсивними підземними течіями та 
вологими ґрунтами, можна отримати потужність 
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тепловідбору в діапазоні від 80-100 Вт/м. За умовами 
Європейського регламенту проектування енергетичних 
паль “Thermal energy pile standard”, укрупненні показники 
тепловіддачі ґрунту можна використовувати при 
проектування установок загальною потужністю до 30 кВт, 
для установок з більшою потужністю потрібно виконувати 
математичне моделювання системи. 

Енергетичні палі можуть бути використані в якості 
несучої конструкції, як на суші так і на воді та 
використовуватись в якості випарника теплового насосу 
для тепло-холодопостачання. Альтернативним напрямком 
застосування енергетичних паль є системи пасивного 
сніготаяння мостів, що дозволяє збільшити термін 
експлуатації споруди в тричі. Це може бути більш 
економічно ефективним та стабільним способом у 
порівнянні з потенційно шкідливим впливом солей та 
хімікатів. 

У цій доповіді наведено огляд останніх досліджень та 
подій щодо енергетичних паль. Для якісного моделювання 
роботи ґрунтового випарника потрібно враховувати 
довготривалий, сезонний та короткотривалий ефекти 
використання системи, а також вплив зміни температури 
палі на міцність фундаментної конструкції. На підставі 
наявної інформації виділяються та висвітлюються 
подальші можливості досліджень в галузі енергетичних 
паль. 
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УДК 621.214.03 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УПРОЧНЕНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ 
ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ - КАК 
ТРИБОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
Ивахненко Н.Н., Власов О.И., Приймак И.И., 

Карауш Е.Р. 

Украина, Национальный университет кораблестроения 
им. адм. Макарова 

 
Для снижения трения и износа в мире в год 

расходуется более 100 млн. т смазочных материалов (СМ), 
отработавшие СМ — серьезная угроза окружающей среде, 
переработка и утилизация требует дополнительных 
ресурсных затрат. Трение поглощает во всем мире, по 
оценкам специалистов, 30-40% вырабатываемой энергии. 
Примерно 80-90% отказов машин происходит из-за износа 
узлов и деталей. За полный цикл эксплуатации машин 
текущие расходы, трудоемкость ремонта и затраты 
материалов на ремонт в несколько раз превышают затраты 
на изготовление новых машин; ремонтом оборудования в 
мире заняты около 30% общего числа рабочих и примерно 
такая же часть станочного парка; на ремонт расходуется 
пятая часть всего выплавляемого металла. 

Актуальной задачей современного машиностроения 
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является обеспечение триботехнологического качества 
(ТК) узлов и деталей машин. ТК - совокупность 
действительных свойств поверхностей трения, 
характеризуемых геометрическими, физико-
механическими, химическими параметрами, 
приобретенными на технологическом этапе и отвечающих 
принципам триботехнологии: адаптивности, согласия и 
резервирования. ТК обеспечивается технологическими 
методами макропрофилирования, микропрофилирования, 
дифференцированного упрочнения, композиции свойств, 
взаимного дополнения качества. 

К числу таких деталей относятся гильзы двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), которые изготавливаются из 
чугуна или стали. Как известно, гильзы цилиндров 
работают в сложных динамических условиях нагружения и 
изнашивания. Для повышения износостойкости гильз 
применяются различные способы упрочнения, одним из 
которых является - способ повышения твердости рабочей 
поверхности путем индукционного нагрева. Кроме того, 
представляет большой практический интерес 
восстановление изношенных гильз этим же способом. 

На первом этапе технологической проработки данной 
задачи выполнен компьютерный прогноз возможности 
восстановления гильз цилиндров судовых, автомобильных 
и тепловозных двигателей путем их термической 
обработки токами высокой частоты, при этом выполнены 
две серии расчетов в области термоупругопластической 
деформации. 
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Расчеты выполнены методом конечных элементов, с 
учетом развитых пластических деформаций, возникающих 
при поэтапном индукционном нагреве внутренней 
поверхности гильзы цилиндров. 

Одновременно с расчетной оценкой остаточных 
деформаций гильз цилиндров при их восстановлении 
индукционным нагревом была проведена 
экспериментальная проверка восстановления этих гильз. 
Для этого использовалась опытная технологическая 
закалочная установка (ТЗУ-1). 

Сопоставляя результаты, полученные расчетами и 
экспериментальным путем, установлено, что расхождение 
между ними, составляют по 0,1 мм или 16% в сечениях 
стальной гильзы, и 12% - чугунной, что подтверждает 
достаточно высокую сходимость расчетных и 
экспериментальных данных. Это позволяет предлагать 
технологию упрочнения и восстановления изношенных 
гильз, как заводам-изготовителям, так и ремонтным 
предприятиям с целью повышения долговечности 
(увеличения срока службы) как чугунных так и стальных 
гильз цилиндров ДВС. 
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УДК 621.979:621.98(088.8) 

ПРОФИЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПАР 
ШТАМПОВ - РЕЗЕРВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
Ивахненко Н.Н., Власов О.И., Приймак И.И., 

Карауш Е.Р. 

Украина, Национальный университет кораблестроения 
им. адм. Макарова 

 
Направляющие скольжения блоков штампов имеют 

низкую износостойкость, что ведет к увеличению зазоров и 
смещению рабочих частей штампов, при этом удельные 
нагрузки на режущие кромки возрастают в несколько раз и 
процесс их затупления соответственно ускоряется. Это требует 
частых перешлифовок рабочих частей штампов и как следствие 
повышает энергозатраты в процессе эксплуатации штампов. 

Использование шариковых направляющих значительно 
усложняет конструкцию направляющих блоков, что 
соответственно увеличивает энергозатраты при их изготовлении 
и эксплуатации. 

Повысить износостойкость цилиндрических 
направляющих пар штампов, не усложняя их конструкцию, 
можно за счет создания профилированных направляющих, 
обладающих гидродинамическими несущими свойствами и 
обеспечивающих жидкостное трение, а также регуляризации 
микрорельефа их поверхностей [1]. 

Наибольший эффект достигается при профилировании по 
степенной зависимости, в отличие от линейной. 
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Это позволило увеличить наработку штампов между 
переточками в 2-2,5 раза. Подналадка штампов в процессе 
эксплуатации не требуется. 

Были изготовлены и испытаны в условиях массового 
производства несколько штампов, при этом скорость штамповки 
повысилась с 120 дв.ходов/мин. до 900-950 дв.ходов/мин. 

Развивая это направление, созданы другие 
гидродинамические направляющие, которые могут работать в 
любой плоскости по отношению к вертикали. Такими 
свойствами обладают направляющие с ферромагнитной смазкой, 
удерживающейся магнитным полем в нужном месте [2]. 

Таким образом при профилировании рабочих 
поверхностей направляющих элементов блоков штампов 
возможно значительное снижение энергозатрат как при их 
изготовлении, так и при эксплуатации. 

 
Литература: 

1. А.с. 1533805. Направляющая пара штампа для 
быстроходных прессов./ Н.Н.Ивахненко, А.П.Милев и др. - 
опубл. 07.01.1990 Бюл. № 1.  

2. А.с. 1620185. Направляющий узел штампа для холодной 
штамповки./ С.Н.Соловьев, Н.Н.Ивахненко, А.П.Милев и др. - 
опубл. 15.01.1991. Бюл. № 2. 
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УДК 621.311.22 

СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК КОРАБЛЕЙ КЛАССА КОРВЕТ 
Кузнецов В.В., Язловецкий А.В., Кузнецов Г.В. 

Украина, Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова 

 
Энергетические установки современных корветов 

отличаются высокой энергонасыщенностью. Это привело к 
возросшим мощностям корабельных электростанций и как 
следствие, повышенным уровням тепловых полей от 
отработавших газов приводных дизельных двигателей. 
Снижение таких полей является актуальной проблемой. 

Одним из вариантов решения этой проблемы 
является применение глушителей, совмещенных с 
теплообменной поверхностью для подогрева воды. 
Примером такого глушителя может служить конструкция, 
предлагаемая американской компанией Maxim Silencers, 
Inc [1]. 

Конструкция аппарата объединяет глушитель и 
водотрубный теплообменник типа «труба–в–трубе». 
Глушитель может устанавливаться как горизонтально, так 
и вертикально. 

Для повышения эффективности процесса 
теплопередачи водяные трубы теплообменника выполнены 
оребренными (MFT – Maxim Finned Tube). Но главным 
недостатком такого глушителя можно считать повышенное 
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аэродинамическое сопротивление, поскольку для входа в 
теплопередающую поверхность газы делают поворот на 
180°. 

Дальнейшее улучшение теплопередающих 
характеристик таких поверхностей теплообмена возможно 
за счет их профилирования луночными системами [2]. 
Физическая основа использования лунок базируется на 
формировании в них вихреобразных структур, подобных 
природным вихрям типа «торнадо». Разряжение, которое 
образуется в центре вихря, снижает аэродинамическое 
сопротивление при обтекании луночных систем, 
интенсифицируя таким образом теплоотдачу. 

Рассмотрены три варианта расположения лунок на 
ребре, определены их теплогидравлические 
характеристики по фактору аналогии Рейнольдса [3]. 
Получено, что рост теплоотдачи превышает рост 
гидродинамического сопротивления, что определяет 
перспективность применения такого способа 
интенсификации теплопередачи в выбранной конструкции 
глушителя.  

 
Перечень использованных источников: 

1. Heat recovery silencers for reciprocating engines 
[Електронний ресурс] / Режим доступу 
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recovery-silencers-MFT.html. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЗЕРНОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МОРСЬКОГО 

ПОРТУ МИКОЛАЇВ 

Каримбердиєв Р.В., Шевцов А.П. 

Україна, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова 

 
Постановка завдання дослідження та його зв'язок 

з важливими практичними потребами. Сучасна 
зовнішньоекономічна діяльність України спрямована на 
розширення міжнародної діяльності і сприяє її розвитку. 
Це обумовлює значне збільшення обсягу стосунків з 
іншими країнами і веде до росту обсягів імпортних, 
експортних та транзитних перевезень. 

Морські торгівельні порти України обробляють 
широкий спектр вантажів та розміщують на своїй території 
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різні вантажно-розвантажувальні пристрої, у тому числі й 
зернові термінали. Поліпшення портової інфраструктури і 
прийняття змін до Закону України «Про транзит вантажів», 
яким на законодавчому рівні встановлено процедуру 
«вільної практики» (трансшипменту), зробила українські 
порти більш привабливими для прямих сервісів, і цей 
процес продовжиться з урахуванням наявних і 
запланованих до будівництва зерноекспортуючих 
потужностей.  

Темпи експорту вітчизняних зернових виявили 
проблему пов’язану з ефективністю перевезень в морських 
портах, яка в найближчому майбутньому стане серйозною 
перепоною для експортерів. У результаті – аграрні 
виробники щороку втрачають прибутків як мінімум на 600 
млн доларів. Поскільку країна входить у десятку 
найбільших світових виробників зернових та в трійку 
найбільших експортерів зерна, то підвищення 
ефективності перевезень в морських портах України є 
актуальним науково-технічним завданням. 

Аналіз останніх результатів досліджень в яких 
розпочато вирішення науково-технічного завдання. На 
загальному фоні зростання експорту зерна поступово 
зростає обсяг морського трафіку, при цьому перевалка 
зерна в портах не відповідає сучасним вимогам. Аналітики 
вважають, що, враховуючи старіння суден, відповідно, їх 
перспективну продаж на метал, загальна 
вантажопідйомність флоту найближчі роки знизиться. У 
той же час суховантажний флот продовжить нарощувати 
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як загальну місткість своїх суден, так і сумарний обсяг 
перевезених насипних вантажів. 

Важливою складовою для будь-якого транспортного 
бізнесу виступають морські порти. Вони служать 
сполучними ланками між морською та наземною 
частинами транспортної системи країни. Україна володіє 
найпотужнішим портовим потенціалом серед всіх країн 
Чорного моря. Причальний фронт і територію портів 
обслуговують близько 600 портальних кранів, тисячі 
навантажувачів різних типів та інших одиниць портової 
техніки. Порти мають більше 330 тис. м2 критих складів і 
2,5 млн. м2 відкритих складських площ. 

Морські порти України є важливою складовою 
частиною не тільки транспортної, але і виробничої 
інфраструктури країни. Особлива роль портів в економіці 
визначається тим, що вони розташовані на напрямках 
міжнародних транспортних коридорів, а також тим, що 
через них проходить адміністративний та економічний 
кордон України. Порти виконують роль пунктів стиковки в 
транспортній системі, а відповідно, і економіки України з 
світовою транспортною системою та економіками 
іноземних держав. Вони забезпечують зовнішньо- та 
внутрішньоекономічні потреби країни, підвищують 
конкурентоспроможність та залучають додаткові іноземні 
надходження до економіки країни і є невід'ємною 
частиною транспортної системи України. 

На даний момент систему морських торговельних 
портів України утворюють біля 14 виробничих одиниць, 
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розташованих по всьому морському узбережжю. В них 
експлуатуються 24 спеціалізованих перевантажувальних 
комплексів, 207 вантажних причалів (довжина 35 км), 
більше 3 тис. одиниць перевантажувального обладнання (у 
тому числі 580 кранів), які слугують основою існуючих 
технологій вантажних робіт. Основу загального 
вантажообігу (понад 90%) складають експортні і транзитні 
вантажопотоки, де на транзитні перевезення припадає 
приблизно 30,9% загального обсягу руху. 

Найбільш результативними морськими 
торговельними портами України є Одеський, 
Чорноморський та Південний порти, але в останні декілька 
років до них у притул наблизився Миколаївський 
морський порт. 

Відокремлення невирішених раніше частин 
загального завдання, яким  присвячується робота. 
Судновласники  працюючі раніше в портах Одеси, 
переорієнтовують свої потоки із заходом на термінали 
«Бунге» та «Кофко» у Миколаївський Морський порт і 
ТІС. Морський порт Миколаїв розташований біля лівого 
берега закруту річки Південний Буг, в 35 км вгору за 
течією від місця впадання річки в Дніпровський лиман. 
Порт з'єднаний з морем Бузько-Дніпровським лиманським 
каналом (БДЛК), проходить по Дніпро-Бузькому лиману і 
річці Південний Буг. Він починається біля острова 
Березань і тягнеться на 44 милі до порту Миколаїв. Канал 
складається з 13 колін, 6 з них проходять по 
Дніпровському лиману, решта по річці Південний Буг. 

90



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ 

Ширина каналу 100 м, глибина - 11,2 м. Навігація в порту 
триває цілий рік. Територія порту - 69,3 га. Акваторія 
порту - 323 га. Загальна протяжність причальної лінії-2420 
м. Кількість портальних кранів 39 од. Довжина 
залізничного полотна - 27 км. На теріторіі порту діють 
наступні термінали.  

«Бунге Україна» - зерновий термінал на базі 13-14 
причалів. Новий виробничо-перевантажувальний комплекс 
може перевалювати 1 млн тонн продукції в рік.   

«COFCO Україна» -  зерновий термінал побудований 
на базі причалів №1 і 2. Паспортна перевалочна 
потужність терміналу - 2,5 млн т в рік. Термінал 
оснащений 16 силосними зерносховищами загальною 
місткістю до 130 тис. т, станціями для розвантаження 
автомобільного та залізничного транспорту, що 
дозволяють приймати до 10 тис. т продукції на добу.  

«Арселор Митал Україна» - термінал для 
швартування і обробки суден використовує 3, 4, 5 і 6 
причали загальною довжиною 850 м, що дає можливість 
одночасної обробки 4 суден. Вантажний термінал приймає 
судна довжиною до 240 м, шириною до 32 м, осадкою до 
10,5 м з об'ємом вантажу до 35 тис. т.  

План розвитку Миколаївського морського торгового 
порту, з метою подальшого підвищення якості послуг і 
своїх потужностей, включає поліпшення залізничної 
розв'язки на території порту, програму оновлення парку 
перевантажувальної техніки, будівництво вантажних 
терміналів біля причалів № 8 та 12, поглиблення морської 
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акваторії та підхідних каналів Бузько-Дніпровсько 
лиманського каналу (БДЛК) до осадки 13 метрів, а потім і 
15 метрів (з нинішніх 10,3 метра). Тому досить важливо 
визначити вплив цих заходів на ефективності перевалки 
зерна в умовах розвитку Морського порту Миколаїв. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є 
визначення шляхів підвищення ефективності перевалки 
зерна на морському транспорті в умовах розвитку 
Морського порту Миколаїв імітаційним моделюванням 
процесів експорту зерна. 

Об'єкт дослідження – процеси та моделі перевалки 
зерна в Миколаївському Морському Порту . 

Предметом дослідження є показники перевалки 
зерна на зерновому терміналі Кофко в Миколаївському 
Морському Порту . 

Задачі дослідження, які досягають мети наступні: 
1. аналіз процесів перевалки зерна; 
2. розробка та дослідження процесів та моделі 

перевалки зерна на прикладі ТОВ «Кофко Агрі Україна»; 
3. обґрунтування розміру та функціонального 

циклу перевалки. 
Метод дослідження системний і статистичний 

аналізи.  
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УДК 621.9:539.4 

ВПЛИВ ЦЕМЕНТОВАНОГО ШАРУ НА НЕСУЧУ 
ЗДАТНІСТЬ ЕВОЛЬВЕНТНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ 

ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ 

Клімов В.С., Куліш О.М., С.А., Каіров О.С. 

Україна, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова 

 
При однакових властивостях та міцності 

цементованого та загартованого шару згинаюча міцність 
зубчастих коліс та деформації, при яких відбувається 
руйнування, зростають з підвищенням границі міцності 
серцевини. Проте при надмірному підвищенні міцності 
втомна згинаюча міцність цементованих та загартованих 
зубів знижується. Для уникнення зниження згинаючої 
міцності цементованого та загартованого шару середня 
концентрація вуглецю по перерізі товщиною 0,2 мм в 
поверхневому шарі повинна бути не більш 1,1%. 
Максимальну статистичну та динамічну згинаючу 
міцність цементовані та загартовані вироби мають при 
складі вуглецю в поверхневому шарі в границях від 0,8 до 
1,05%. 

Основне підвищення міцності деталей при 
цементації та загартуванні забезпечують виникаючи при 
цьому залишкові напруги стиску в поверхневому шарі та 
їх сприятливі розподілення по глибині. Границя 
витривалості найбільш цементованого та загартованого 
шару дуже низька та навіть нижче границі витривалості 
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серцевини матеріалу. Залишкові напруги, які виникають 
після загартування деталі, цементованої в твердому 
карбюризаторі, менше, ніж після такого ж загартування в 
випадку застосування газової цементації. Відпуск після 
загартування знижує залишкові стискаючи напруги в 
поверхнево-зміцненому шарі. Вплив режимів цементації 
зубів на глибину цементованого шару показано на рис.1. 

 
Рис. 1. Залежність глибини цементованого шару 

від режимів цементації для сталі 
 

При надмірному насичені вуглецем цементований 
та загартований шар зубчастих коліс і шестерень, 
виготовлених зі сталі марок 12Х2Н4А, 18ХГМ, 
14ХГСН2МА та 20X3А, має підвищену крихкість, а 
залишкові розтягуючи напруги, які утворюються при 
цьому в поверхневому шарі, іноді призводять до 
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викрашування матеріалу та до створення тріщин при 
загартуванні. 

Згинаюча та контактна міцність цементованих та 
загартованих зубів знижується при наявності цементитної 
сітки в поверхневому шарі, з підвищенням змісту в ньому 
відокремленого залишкового аустеніту та укрупненням 
голчатої структури мартенситу. Цементовані та 
загартовані зубчасті колеса з дрібним зерном аустеніту в 
поверхневому шарі мають більш високу міцність. Аустеніт 
нестабільний та розпадається при змінюваннях 
температури та при високих контактних напругах. З 
підвищенням його змісту в цементованому та 
загартованому шарі зносостійкість зубчастих колес 
знижується. 

Для забезпечення більш високої міцності зубів 
вони повинні мати на поверхні зміцненого шару більш 
високу твердість, ніж під поверхнею. Протизадирна 
стійкість зубчастих коліс підвищується зі зростанням 
твердості поверхнево зміцненого шару матеріалу до НRС 
58. При підвищенні твердості поверхневого шару від НRС 
58 до НRС 63 протизадирна стійкість матеріалу майже не 
змінюється. 

Втомна міцність зубчастих коліс знижується при 
великих коливаннях в розмірах зерна сталі та наявності 
ліквації. За дослідами, груба мартенситна структура в 
цементованому та загартованому шарі забезпечує більш 
високу протизадирну стійкість зубів, хоча їх згинаюча 
міцність при цьому знижується. Для забезпечення 
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мінімальної кількості залишкового аустеніту в 
цементованому та загартованому шарі сталь та режими її 
цементації повинні бути такими, щоб вміст вуглецю 
поступово спадав з віддаленням від поверхні в глиб шару, 
а його зміст у поверхні не був вище відповідного 
евтектоїдному складу цементованої сталі. 

Для забезпечення потрібної точності та чистоти 
робочих поверхонь зубів, а також для видалення їх 
поверхневих шарів з підвищеним складом вуглецю та 
крупних карбідів зуби після цементації та 
загартування рекомендовано шліфувати, передбачаючи 
для цієї цілі припуск по товщині зубу не менш 0,15-0,20 
мм. За літературними даними [2, 3] залишкові напруги в 
матеріалі не можуть перевищувати границі його 
текучості, але практика свідчить, що фактичні залишкові 
напруги можуть доходити до границі міцності. Тільки цим 
можливо пояснити ту обставину, що безпосередньо в 
процесі шліфування та термічної обробки зубчастих коліс і 
шестерень в ряді випадків утворюються шліфовочні та 
загартовочні тріщини. 

Згинаюча та контактна міцність зубів залежать і від 
епюри розподілення залишкових напружень в поперечному 
перерізі зубу. Залишкові напруги оказують на міцність 
деталі такий же вплив, як і попередня напруга від 
зовнішніх сил. При розтягуючих залишкових напругах 
амплітуда змінних напружень, які витримує деталь, 
зменшується, а при стискаючих – зростає. Залишкові 
стискаючи напруги зсувають усю область навантажень на 
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діаграмі втомної міцності вліво та вниз. Втомна міцність 
деталі підвищується ще більше при одночасній дії в 
матеріалі усадочних та структурних залишкових напружень 
стиску. Максимальні залишкові стискаючи напруги в 
цементованих та загартованих зубцях виникають на деякій 
відстані від поверхні, а з наближенням до неї 
зменшуються. 

Таким чином напруги в цементованому шарі залежать 
від структурних та термічних перетворень. Неможна 
допускати місцевого ухилення від цементації та видалення 
поверхнево зміцненого шару у високонапружених зонах 
зубчастих коліс, так як при цьому в суміжних до 
поверхнево зміцненого шару незміцнених зонах 
виникають значні розтягуючи залишкові напруги. Для 
забезпечення необхідної контактної міцності товщину 
цементованого шару зубу слід визначати виходячи з діючих 
тисків по Герцу. При цьому слід мати на увазі, що 
зниження контактної міцності зі зменшенням товщини 
шару проявляється тим сильніше, чим нижче твердість 
серцевини. Тому при достатньо міцній серцевині можна 
застосовувати менші товщини цементованого шару. 
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ДЕФОРМУВАННЯ ШАРУВАТИХ КОМПОЗИТНИХ 

ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ 
ПОЗДОВЖНЬОМУ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 

Каіров О.С., Латанська Л.О., Каіров В.О. 

Україна, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова 

 
Особливістю шаруватих оболонкових конструкцій, 

що широко використовуються в машинобудуванні та 
інших галузях сучасної техніки, є неоднорідність фізико-
механічних характеристик складових шарів. Тому 
питання підвищення їх міцності, стійкості та несучої 
здатності при динамічному навантаженні має велике 
практичне значення. Огляд досліджень, присвячених даній 
проблемі, і отримані результати вирішення конкретних 
задач наведено в роботах [1 – 4; 6]. 

Робота присвячена дослідженню нестаціонарних 
коливань та динамічної стійкості тонких пружних 
неоднорідних по товщині шаруватих циліндричних 
оболонок при поздовжньому імпульсному навантаженні.  
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Математична модель динамічного поводження і 
напружено-деформованого стану досліджуваних 
оболонкових систем при нестаціонарних навантаженнях 
побудована на основі теорії багатошарових оболонок з 
використанням незалежних гіпотез до кожного шару. 
Метод розв’язання розглядаємих нестаціонарних задач 
побудований на основі теорії пружних оболонок типу 
С.П.Тимошенко в геометрично нелінійній постановці.  

Чисельний метод рішення грунтується на скінченно-
різницевій апроксимації вихідних диференційних рівнянь в 
частинних похідних [5; 7]. Для виводу рівнянь коливань 
оболонки використовується варіаційний принцип 
Остроградського–Гамільтона. Після стандартних 
перетворень, з урахуванням інтегральних характеристик 
напружень для обшивок і заповнювача та співвідношень 
деформацій-переміщень, одержимо систему рівнянь 
коливань. Таким чином, нестаціонарні коливання 
оболонкової системи описуються диференціальними 
рівняннями виду: 
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       ( 6,1n ),                 (1) 

де U  – компоненти вектора переміщень на поверхнях 

шарів; )(ULn  – диференціальні оператори еліптичної 

частини рівнянь коливань нелінійної теорії оболонок; 

 22 tUQn   – диференціальні оператори, які враховують 

переміщення та інерційні складові рівнянь коливань 
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оболонкової системи; nP  – компоненти узагальненого 

вектору поверхневого навантаження; t – час. Основною 
особливістю рівнянь коливань (1) є геометрична 
нелінійність. Таким чином, одержана математична модель 
являє собою гіперболічну нелінійну систему 
диференціальних рівнянь у частинних похідних, що 
доповнюються відповідними крайовими та початковими 
умовами.  

Інтегральні характеристики напружень для кожного  
шару задаються згідно формул: 


z
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Для оцінки несучої здатності та умов втрати 
оболонкою несучої здатності використовується критерій 
текучості Мізеса. 

У матрично-векторному вигляді різницеві рівняння 
(1) представляються наступною залежністю 
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                              (2) 

де      CMD 1  – узагальнена матриця;  C  і  M  – 

матриці жорсткості та мас дискретної різницевої системи; 

U  і )(tF  – вектори дискретних переміщень та 

зовнішнього навантаження. Розв’язання отриманої системи 
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гіперболічних рівнянь (2) здійснюється за допомогою 
iнтегро-інтерполяційного методу побудови скінченно-
різницевих схем. 

Розроблена методика розрахунку та одержані 
результати чисельного дослідження нестаціонарних 
коливань шаруватих оболонок обертання дозволили 
оцінити межі застосування більш простих теорій 
оболонок, які базуються на використанні гіпотез для 
всього пакету в цілому. Досліджено вплив поздовжнього 
імпульсного навантаження на напружено-деформований 
стан і несучу здатність конструктивно неоднорідних 
тришарових композитних циліндричних оболонок з 
урахуванням структури матеріалу та запропоновані шляхи 
підвищення їх несучої здатності.  

Одержані результати можуть бути використані 
при проектуванні шаруватих оболонкових 
конструкцій за умов нестаціонарного 
осесиметричного навантаження.  

Висновки. Досліджено напружено-деформований 
стан шаруватих композитних циліндричних оболонок 
обертання з урахуванням структури матеріалу при 
поздовжньому імпульсному навантаженні та 
запропоновані шляхи підвищення їх несучої здатності.  

Порівняльний аналіз одержаних результатів згідно 
основних прикладних теорій показав високу ефективність 
розробленої уточненої математичної моделі і методики 
розрахунку. 
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імені адмірала Макарова 

 
Ціннісно-орієнтоване управління зацікавленими 

сторонам (ЗС) проектів розвитку ВНЗ вимагає на 
сьогоднішній день професіоналізму менеджменту, 
здатності здійснювати управління на основі ціннісного 
підходу. Це передбачає виявлення спільних цінностей 
різних категорій працівників, які є факторами 
результативності та створюють переваги або обмеження 
діяльності компанії [1]. Оскільки в процесі реалізації 
проекту або програми бере участь значна кількість людей, 
які мають різні знання у різних сферах, вони повинні 
націлити свої зусилля на досягнення єдиної мети та 
отримання єдиного загально запланованого результату [2]. 
Отож без цілісної концепції ціннісно-орієнтованого 
управління не можливо охопити ціле коло питань та 
учасників або стейкхолдерів програм розвитку галузевих 
навчальних спеціальностей ВНЗ.  

Мета дослідження – розробити на основі теорії ігор 
механізм балансування цінностей зацікавлених сторін при 
реалізації проектів створення нової галузевої навчальної 
спеціальності. 
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При визначенні ЗС освітнього проекту необхідно 
з’ясувати, які саме категорії учасників впливають на його 
результати, у чому саме може полягати їх вплив, а також 
оцінити ступінь зацікавленості.  

Визначення пріоритетів серед стейкхолдерів 
породжує також ідеї щодо типів стратегій, які найбільшою 
мірою підходять для управління ними. Розподіливши 
зацікавлені сторони проекту на категорії Замовників (α) та 
Виконавців (β) розглянемо ознаки конфлікту цінностей 
гравців проекту формування нової галузевої навчальної 
спеціальності. 

 

 

 
Отримаємо розв’язок на базі лінійної оптимізації: 
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Висновки 

Для балансування цінностей зацікавлених сторін при 
реалізації проектів створення нової галузевої навчальної 
спеціальності доцільно використовувати теорію ігор. 
Формалізація стратегій основних учасників проектів дає 
змогу отримати платіжні матриці гри та визначити 
оптимальну стратегію їх поведінки з метою максимізації 
вигід. Подальші дослідження доцільно проводити у 
напрямку обґрунтування різноманітних форм гри. 
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ВІБРОАКТИВАТОРА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

АНАЕРОБНОГО БРОДІННЯ В УСТАНОВКАХ 
ВИРОБНИДСТВА БІОГАЗУ 

Шаповалов Ю.О., Семенов Н.Н. 

Україна, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова 

 
Вступ. В умовах подорожчання енергоносіїв та 

погіршення екологічної ситуації значну увагу слід 
приділити альтернативним джерелам енергозабезпечення. 
Тому використання відходів сільськогосподарської 
продукції для отримання біогазу як палива та екологічно 
чистих органічних добрив є дуже актуальною проблемою в 
Україні.  

Актуальність. Для досягнення високої ефективності 
роботи біореакторів та отримання максимальної кількості 
біогазу із органічних сільськогосподарських відходів 
необхідно створити оптимальні технологічні параметри в 
біореакторі. Незначне відхилення від оптимальних 
температурних режимів сприяє загибелі аенеробних 
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бактерій, тобто зупинення або заповільнення процесу 
ферментації. Важливим аспектом стабільності теплового 
режиму в біореакторі є підігрівання субстрату та 
одночасна теплоізоляція стінок біореактора. 
Рентабельність таких установок пропорційна витратам 
енергії на процес термостабілізації. Процес ферментації 
біомаси потребує значних затрат енергії, що може 
призвести до збитковості процесу утворення біогазу в 
реакторі. [1, 2] 

Недоліком відомих типів біогазових реакторів є те, 
що за рахунок недостатнього та нерівномірного 
прогрівання суміші коливання температур в об’ємі 
субстрату стають значними. Це порушує технологічні 
вимоги та зменшує продуктивність щодо виходу біогазу 
порівняно з теоретичним. За рахунок вертикального 
градієнта температур у нижній зоні утворюється холодний 
малорухомий шар, а верхня зона перегрівається. Також до 
основних недоліків можна віднести великі площі 
теплообмінників, що призводить до значного зростання 
вартості спорудження реактора [3]. 

Активне перемішування та інтенсифікацію 
анаеробного бродіння біомаси теплообміну можна досягти, 
використовуючи вібраційні процеси прискорення 
теплообміну. Пропонуються конструкція біореакторів, яка 
отримані  внесенням додаткових секцій віброактиватора у 
стандартні конструкції. Ці конструктивні рішення 
дозволяють позбавитись таких недоліків в існуючих 
біореакторах: застійних зон, значних площ теплообміну, 
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недостатнього використання потенціалу сировини. Крім 
того, це дозволяє підвищити продуктивність біореактора за 
рахунок більш глибокого бродіння та активації з 
перемішуванням сировини. 

Для розробки віброактиватора була розроблена 
експериментальна установка у якій методом кореляційной 
електроної спекл-інтероферометрії здійснювалась 
візуалізація процесу його роботи (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1 – Віброактиватор Рис. 2 – Голограма розподілу 

теплових потоків 

 

Згідно з розрахунками, при вібрації середовища 
біореактора коефіцієнт тепловіддачі від нагрівника до 
середовища зростає у 2…4 рази. 
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Вібратор примушує здійснювати коливальні рухи. 
Імпульсні коливання суміші дозволяють активніше 
перемішуватись субстрату, а також за рахунок омивання 
поверхні підігрівача біомаси інтенсифікувати тепловіддачу 
від стінки нагрівального елемента до середовища, причому 
прогрів буде рівномірним за рахунок активного 
перемішування. Пульсація рідини дозволить біогазу легше 
прориватися крізь суміш та відбиратися.  В кожній секції 
реактора коливання можуть бути задані індивідуально з 
частотами і амплітудами, які дозволяють досягти 
індивідуальних параметрів бродіння. 

Висновок. Дана конструкція сприяє процесам 
термостабілізації та інтенсифікації анаеробного бродіння, а 
також збільшенню виходу кінцевого продукту – біогазу з 
мінімальними енерговитратами на одиницю маси 
субстрату. 
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КОМБИНИРОВАННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКи С ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ 
УТИЛИЗАЦИЕЙ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Чередниченко А.К. 

Украина, Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова 

 
В Национальном университете кораблестроения 

имени адмирала Макарова проведен ряд исследований, 
посвященных проблемам утилизации вторичных 
энергоресурсов тепловых двигателей. В результате анализа 
характеристик существующих и альтернативных 
мобильных энергетических установок была 
сформулирована рабочая гипотеза научного исследования, 
о том, что на судах, применение газообразного топлива 
рационально осуществлять в комбинированной установке 
с термохимической регенерацией (ТХР) вторичных 
энергоресурсов. 

ТХР представляет собой совокупность процессов, в 
результате которых под воздействием тепла вторичных 
энергоресурсов, которое отбирается от них в 
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утилизационном устройстве, происходит реакция 
химического превращения топлива с образованием синтез-
газа [1].  

Существуют разные схемы осуществления 
термохимической конверсии базового углеводного топлива 
[2, 3]. Наибольшее распространение получила 
термохимическая рекуперация с паровой конверсией.  

В работе [4] применительно к судовой 
электростанции универсального сухогрузного судна класса 
«река-море» пр. 17620 рассмотрена возможность 
применения рекуперации тепла отработавших газов 
дизель-генераторов при конверсии этанола.  

Представляет интерес оценка возможности 
применения термохимической регенерации тепла 
отработавших газов тепловых двигателей в пропульсивной 
установки морского транспортного судна. 

Основными факторами, которые влияют на 
эффективность энергетической установки с ТХР являются: 

– температурный потенциал потоков 
энергоносителей сбросного тепла двигателей; 

– зависимость повышения теплоты сгорания базового 
топлива от температуры реакции;  

– затраты тепла отходящих газов, необходимые для 
осуществления конверсии топлива. 

В работах [5, 6] представлены результаты анализа 
температурных потенциалов сбросного тепла таких 
основных энергетических машин, как среднеоборотный 
дизельный двигатель (СОД) и газотурбинный двигатель.  
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Методами математического моделирования было 
исследовано влияние температуры реакции паровой 
конверсии на прирост теплотворной способности 
углеводородных топлив. Моделирование проводилось с 
использованием констант равновесия основных реакций 
при давлении 0,1 МПа для диапазона температур 200–600 
°С. Сопоставление результатов расчета и анализ 
потенциалов сбросного тепла ГТД и СОД позволяет 
сделать вывод, что для располагаемого температурного 
диапазона отходящих газов современных серийных ГТД 

(350-540 С) эффективна конверсия этанола, бутана, 
пропана и этана и частично, метана. Тепловой потенциал 
вторичных энергоресурсов ДВС дает возможность 
умеренной конверсии этанола, но не позволяет эффективно 
осуществить конверсию других углеводородов. 

Перспективным направлением применения 
термохимической регенерации тепла в судовой энергетике, 
может быть конверсия испаряющегося в процессе 
транспортировки газовозами сжиженного природного газа 
(LNG). При транспортировке LNG морем в сутки 
испаряется около 0,1–0,2 % объема перевозимого груза 
[8, 9]. 

В работе [6] автором представлена схема 
комбинированной дизель-газотурбинной установки 
(ДГТУ) с термохимической регенерацией тепла отходящих 
газов ГТД путем паровой конверсии углеводородного 
топлива. Применительно к энергетической установке 
газовоза LNG грузовместимостью 266 тыс. м3 данная схема 
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предполагает единую электроэнергетическую установку 
суммарной мощностью 44 МВт. В состав установки входит 
газотурбогенератор на базе ГТД Siemens SGT 400, 
мощностью 12,9 МВт и 2 двухтопливных четырехтактных 
среднеоборотных дизельных двигателя Wärtsilä 16V50DF 
мощностью 15,6 МВт каждый (рис. 1). 

GT

TCHR

BOG

syngas

c

M

 
Рис. 1 – Структурная схема комбинированной дизель-

газотурбинной установки с ТХР 
 
Для сравнения характеристик установок разного 

состава применялись методы математического 
моделирования процессов. Было проанализировано три 
варианта: 

В1 – Базовая комбинированной дизель-газотурбинная 
установка без ТХР; 

В1 – Комбинированная дизель-газотурбинная 
установка с ТХР: 
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B2-1 – ДГТУ с ТХР, ГТД работает на природном 
газе, ДВС на конвертируемом синтез-газе; 

B2-2 – ДГТУ с ТХР, совместная работа ГТД и ДВС 
на конвертируемом синтез-газе. 

 
Табл. 2 Характеристики ГТД 
SGT 400 

Табл. 3 Эффективность 
ДГТУ с ТХР 

Параметры Значение
число компрессоров, 1 

число турбин 2 
температура газов перед 

турбиной, °С 
1251 

степень повышения 
давления в цикле 

16,8 

расход газов, кг/с 39,4 
температура газов за 

турбиной, °С 
555 

мощность ГТД, МВт 12,9 
эффективный КПД 34,8 

В2 
Параметр В2 

В2-1 В2-2
КПД, % 43,5 45,7 47,2

SFC, г/(кВт 
час) 

167 158 153 

Суточный 
расход газа 

т/сут 
176 167,5 162,3 

 

 
Согласно приведенным в [8] данным для 

вышеуказанного газовоза LNG типа Q-max в грузовом 
переходе с полной загрузкой в сутки испаряется до 180 т 
груза. Проведенные расчеты показывают, что этого 
достаточно, для обеспечения работы комбинированной 
дизель-газотурбинной установки с ТХР суммарной 
мощностью до 45 МВт. 

 
Выводы.  
1. Исследование методами математического 

моделирования процессов в комбинированной дизель-
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газотурбинной установке с ТХР показывает, что при 
совместной работе дизельного и газотурбинного 
двигателей на продуктах конверсии паров LNG 
коэффициент полезного действия установки увеличивается 
≈ 3%.  

2. Умеренная эффективность применения ДГТУ 
с ТХР в пропульсивной установке газовоза LNG связана с 
низкой степенью конверсии метана. Представляет интерес 
оценка эффективности ДГТУ с ТХР применительно к 
газовозам, специализирующихся на перевозке сжиженных 
углеводородных газов. 
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В роботі розглянуто вплив невизначеності попиту 

постачання зернової продукції на величину страхових 
запасів ТОВ «Кофко Агрі Україна» в умовах стабільного 
поповнення запасів. 

Визначення обсягу замовлення з урахуванням 
невизначеності попиту. Невизначеність попиту – це 
коливання постачання зернової продукції протягом 
функціонального циклу поповнення запасів. 
Невизначеність самого циклу – це коливання його 
тривалості.  

Прогноз постачання зернової продукції дає попередні 
оцінки майбутнього попиту протягом функціонального 
циклу. Навіть при гарній якості прогнозу реальний попит 

117



СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

найчастіше відхиляється від передвіщеного рівня. Для того 
щоб захиститися від можливого дефіциту об’ємів зернової 
продукції в ті періоди, коли реальний попит перевищує 
очікуваний, до базового (поточним) запасам додають 
страховий (буферний) запас зерна. В умовах 
невизначеності попиту обсяг середніх запасів зерна 
дорівнює половині розміру замовлення плюс страховий 
запас. На рисунку 1 зображений функціональний цикл 
поповнення запасів кукурудзи в умовах невизначеності 
попиту. Пунктирною лінією представлений прогноз. При 
стабільному попиті поставки для поновлення запасів 
кукурудзи повинні прибувати в точності тоді, коли остання 
тонна запасів відвантажується в терміналах порту. 
Безперервна лінія зображує рух наявних запасів в умовах 
невизначеності попиту. Планування страхових запасів 
здійснюється в три етапи. По-перше, потрібно оцінити 
ймовірність дефіциту. По-друге, потрібно прикинути 
величину потенційного попиту в ситуації дефіциту. По-
третє, потрібно ухвалити рішення щодо розміру 
страхового запасу. 
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Рисунок 1 – Рух запасів зерна за умовою невизначеності 
попиту й стабільності функціонального циклу 

 
Коливання попиту можуть створювати загрозу 

дефіциту запасів на дуже короткий час і торкаються лише 
малої частки постачання зернової продукції. Проте варто 
захищатися й від цього ризику, використовуючи всі 
можливості збуту й уникаючи будь-яких ускладнень у 
відносинах із судовласниками.  

При управлінні запасами постачання зернової 
продукції подією є кількість перероблених тонн зерна у 
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показника денного обсягу посточання. Середнє 
квадратичне відхилення дає можливість розрахувати обсяг 
страхових запасів, що захищають від дефіциту при 
середньому рівні попиту. 

Визначення обсягу замовлення з урахуванням 
невизначеності функціонального циклу. Невизначеність 
функціонального циклу (циклу виконання замовлення) 
означає, що політику управління запасами не можна 
будувати на передумові безперебійності поставок. 
Постачальник повинен бути готовий до відхилень 
тривалості функціонального циклу від середньої величини 
й найчастіше - убік  перевищення планового показника. 

Політику страхових запасів можна планувати 
виходячи з мінімально можливої, середньої очікуваної або 
максимально можливої тривалості циклу поповнення 
запасів. Залежно від  того, який цикл обраний - самий 
довгий або самий короткий, - страховий запаси будуть 
істотно розрізнятися по обсязі. Адже страхові запаси 
призначені для захисту від непередбаченого підвищення 
попиту. Тому політика постачання зернової продукції, 
орієнтована на самий короткий функціональний цикл, не 
забезпечить належного захисту, а при орієнтації на самий 
довгий цикл неминучі надлишкові страхові запаси. 

Із практичної точки зору ніяких негайних проблем зі 
страховими запасами не виникає, якщо тривалість 
функціонального циклу падає нижче рівня 30 днів. До 
коректування планів варто прибігати лише в тому випадку, 
якщо тривалість циклу виявляється менше планової 
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тривалий час. Насправді негайної уваги заслуговує тільки 
ситуація, коли тривалість циклу перевищує 30 днів. 

Визначення точки замовлення в умовах 
невизначеності. Тривалість циклу поповнення запасів 
визначається часом на передачу, обробку й 
транспортування замовлення. У результаті цих дій між 
двома пунктами виникають матеріальні й інформаційні 
потоки. Інтегрований функціональний цикл служить ядром 
для формування політики управління запасами. Дотепер, 
визначення страхових запасів, відбувалося з передумови, 
що тривалість циклу постійна. Більше реалістична 
ситуація, для якої характерні одночасно невизначеність 
попиту й мінливість функціонального циклу. 

Одночасне управління невизначеністю попиту й 
невизначеністю функціонального циклу зводиться до 
об'єднання двох незалежних змінних. Тривалість циклу, 
принаймні в короткостроковій перспективі, не залежить 
від величини денного попиту. Але при визначенні розміру 
страхових запасів потрібно враховувати випадкові 
коливання й попиту, і функціонального циклу. На всьому 
протязі циклу попит у кожній із днів не залежить від 
попиту в попередній день. З урахуванням базових 
взаємозв'язків між двома типами невизначеності розмір 
страхових запасів можна визначити або чисельно, або 
методом імітаційного моделювання. 

Представлена нижче формула дає приблизне 
значення загального середнього квадратичного відхилення 
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для комбінації частотних розподілів попиту й тривалості 
функціонального циклу: 

σc = ,222
ts SDTS  (1) 

де  σc – середнє квадратичне відхилення комбінації 
випадкових подій; 

Т – середня тривалість функціонального циклу; 
St – середнє квадратичне відхилення тривалості 

функціонального циклу; 
D – середній обсяг постачання зернової продукції за 

день; 
Ss – середнє квадратичне відхилення обсягу 

постачання зернової продукції за день. 
Ймовірність настання дефіциту постачання зернової 

продукції сама по собі нічого не говорить нам про його 
відносну величину. Відносна величина дефіциту 
визначається як частка відсутніх тонн запасів зерна у 
загальному обсязі попиту. Вона залежить не тільки від 
імовірності виникнення дефіциту, але й від розміру 
замовлення на поповнення запасів зерна.  

Оцінка норми насичення попиту. Норма насичення 
попиту постачання зернової продукції – це показник, що 
характеризує скоріше величину дефіциту, чим його 
ймовірність. Нормою насичення попиту визначається 
цільовий рівень перевалки зерна в порту. У кожному 
конкретному випадку норма насичення попиту дорівнює 
частці пред'явленого попиту (в тоннах), що може бути 
задоволена з наявних запасів.  
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Математично ця залежність виражається наступною 
формулою: 

SL = 1 – ,
)(

Q

kf c                                 (2) 

де  SL – величина дефіциту (або, інакше, рівень 
доступності постачання зернової продукції); 

f(k) – функція втрат, що визначає площу, обмежену 
правою частиною кривої нормального розподілу; 

σс – загальне середнє квадратичне відхилення, що 
відображає комбіновану невизначеність попиту й 
функціонального циклу; 

Q – розмір замовлення постачання зернової 
продукції. 

Оскільки для обчислення потрібної величини 
страхового запасу постачання зернової продукції 
використають функцію f(k), потрібно перетворити 
рівняння так, щоб вирішити його саме щодо цієї функції: 

f(k) = (1 – SL) Q/σc.                                 (3) 
Необхідна величина страхового запасу постачання 

зернової продукції визначається по формулі: 
SS = K   σc,                                         (4) 

де     SS – величина страхового запасу в тоннах; 
K – коефіцієнт K, що відповідає обчисленому 

значенню f(k); 
σc– загальне середнє квадратичне відхилення. 
Збільшення розміру замовлення дозволяє зменшити 

величину страхового запасу, і навпаки. З цього випливає, 
що досягнена оптимальна комбінація розмірів замовлення, 
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що забезпечує необхідний рівень обслуговування 
споживачів при мінімальних витратах. Отже, при аналізі 
стратегії обслуговування судновласників необхідно 
прояснити питання про страхові запаси в умовах 
залежного попиту постачання зернової продукції. Для 
правильного управління залежним попитом важливо 
розуміти, що потреба в запасах є функція відомих, а не 
випадкових подій.  

Існують три підходи до формування страхових 
запасів в умовах залежного попиту. По-перше, 
підприємства часто включають у плани виробничих потреб 
страховий запас часу. Другий підхід полягає в завищенні 
розміру замовлення відповідно до оцінки очікуваної 
погрішності прогнозу (звичайно це називають завищенням 
прогнозного попиту). Третій підхід полягає в тім, щоб 
використати вищеописану статистичну техніку оцінки 
стосовно до кожного компонента, а не до прогнозного 
попиту в цілому. 
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УДК 334.012.82: 629.5 

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СТИМУЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
СУДНОБУДУВАННЯ 

Рогов В.Г. 

Україна, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова 

 
У теперішній час суднобудівні підприємства України 

через відсутність замовлень здебільшого віддають 
перевагу стратегії диверсифікації, що передбачає 
розширення діяльності завдяки випуску нової, не 
пов’язаної з основним виробничим напрямком, продукції. 
На нашу думку, більш ефективною для суднобудування є 
стратегія інтеграції, що передбачає формування 
інтегрованих корпоративних структур – груп юридично 
або господарсько самостійних підприємств, які 
здійснюють спільну діяльність шляхом об’єднання активів 
або договірних відносин для досягнення спільних цілей. У 
такому разі може виникнути синергетичний ефект завдяки 
економії, обумовленої масштабами діяльності, 
комбінування взаємодоповнюючих ресурсів, фінансової 
економії за рахунок зниження трансакційних витрат, 
зростання ринкової потужності через зниження 
конкуренції, взаємодоповнюваності в області науково-
дослідних та науково-конструкторських робіт [1].  

Передусім, актуальним для суднобудівних 
підприємств є створення вертикально-інтегрованих 
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структур, що поєднують у єдину систему процеси 
виробництва аграрної та/або промислової продукції, 
суднобудування та морських вантажних перевезень з 
метою економії на витратах виробництва на базі 
впровадження нових технологій [2]. Зацікавленими у 
будівництві флоту і вертикальній інтеграції з 
підприємствами суднобудування можуть стати компанії-
експортери, для яких бажаним є контроль всіх логістичних 
ланцюгів, починаючи від транспортування вантажів 
територією України, перевалкою вантажів у вітчизняних 
портах і доставкою їх в порт призначення. Яскравим 
прикладом є ТОВ СП «Нібулон», що в 2009 р. оголосило 
про початок комплексного інвестиційного проекту, 
складовою якого є будівництво власного флоту з 57 
самохідних та несамохідних суден (у тому числі 14 
буксирів) загальним дедвейтом 200 тис тонн. У серпні 2012 
р. товариство придбало основні фонди та майновий 
комплекс Миколаївського суднобудівного заводу 
«Лиман», який отримав нову назву «Суднобудівний 
судноремонтний завод «Нібулон» [3].  

Іншим варіантом вертикальної інтеграції, що може 
стати у нагоді при переході на корпусне суднобудування і 
реалізацію офшорних замовлень, є входження 
суднобудівних підприємств України до складу 
«повнокомплектних» компаній. Наприклад, у 2013 р. 
керченський АТ «Суднобудівний завод «Залів» купив у 
норвезької Bergen Group ASA верфі Fosen і BMV та уклав 
кредитний договір на 40 млн. доларів для спорудження 

126



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ 

насичених корпусів на існуючих потужностях компанії [4]. 
Окрім того, зазначену стратегію свого часу реалізовував 
суднобудівний завод «Океан», коли входив до складу 
суднобудівної корпорації «Вадан Ярдс». 

Ще одним шляхом розвитку підприємств 
суднобудування вважаємо їхню тісну горизонтальну 
інтеграцію. Наразі діяльність суднобудівного холдингу 
Smart Maritime Group, до якого входять ПАТ 
«Херсонський суднобудівний завод» та ПАТ 
«Чорноморський суднобудівний завод», збиткова, і обидва 
заводи перебувають у процедурі банкрутства. Однак, це не 
свідчить про недоцільність інтеграції, адже учасники 
об’єднань мають можливість розвивати свої ключові 
компетенції на принципах взаємовигідного 
співробітництва, розподіляючи роботи за реалізованими 
проектами, використовуючи аутсорсинг і субконтрактинг, 
домагаючись чіткого виконання контрактних зобов'язань. 
Спільна реалізація маркетингових функцій шляхом 
створення єдиної інформаційно-аналітичної бази проектів, 
замовлень та інших даних здатні призвести до зменшення 
транзакційних витрат і зростання кількості потенційних 
клієнтів [5]. 

Іноді вертикальна та горизонтальна інтеграція 
суднобудівних підприємств відбуваються одночасно. Так, 
до 2014 р. ПАТ «Суднобудівний завод «Залів» і ПрАТ 
«Київський суднобудівно-судноремонтний завод» успішно 
працювали у складі фінансово-промислової групи 
«Фінанси і кредит». Проте анексія Криму Російською 
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Федерацією призвела до втрати керченського заводу і 
завдала ФПГ серйозного удару. 

Ефективність інтеграції в суднобудуванні доцільно 
оцінювати за допомогою визначення вартості групи 
підприємств. Визначальною стає величина виробленої 
кожним підприємством доданої вартості. Наприклад, 
ТОВ СП «Нібулон» має можливість компенсувати частину 
збитків від суднобудування за рахунок роботи терміналу та 
використовувати суднобудівний завод як важіль 
зменшення витрат сільськогосподарських складових 
підприємства, у тому числі при переході на CIF.  

Формування інтегрованих корпоративних структур 
забезпечує наступні переваги у сфері інноваційного 
розвитку [6]: 

1) з урахуванням того, що суднобудівні ринки 
унікальних продуктів, технологій, інформації тощо є 
закритими, доступ до них можуть отримати лише 
підприємства, які здатні реалізувати на практиці 
відповідну взаємодію з власниками таких ресурсів;  

2)  більшість інноваційних продуктів є результатом 
численних коригувань на різних стадіях інноваційного 
процесу, в який залучені різні учасники інтегрованих 
корпоративних структур; 

3) інтеграція у великі корпоративні структури сприяє 
прискореному оновленню продукції, оскільки розробка 
нових комплектуючих ведеться паралельно з відповідними 
діями головного підприємства, що випускає кінцеву 
продукцію; 
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4) інтегровані корпоративні структури дозволяють 
гарантувати відносно стійкий попит на нову продукцію; 

5) більша орієнтація на максимально повне 
задоволення потреб конкретного замовника.  

Висновки. Інтеграційні утворення надають 
підприємствам суднобудування можливості зниження 
виробничих і транзакційних витрат, прискореного 
оновлення виробничих потужностей, концентрації ресурсів 
для виконання великих замовлень. Окрім того, 
збільшуються шанси розробки перспективних науково-
дослідних проектів, проникнення на ринки, що мають 
вхідні бар’єри та заповнення нових ринкових ніш. 
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УДК 656.61: 517 

ИММИТАЦИОНАЯ МОДЕЛЬ СКЛАДА МОРСКОГО 
ПОРТА 

Вереина В.Д., Шевцов А.П. 

Украина, Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова 

 
1. Допущения в имитационной модели 
В имитационной модели делаются следующие 

допущения: для упрощения процесса моделирования 
склада в качестве основных грузов рассматриваются 
только металл и другие составляющие экспорта или 
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импорта; моделируются только основные технологические 
операции: приемка, разгрузка транспортного средства, 
хранение, отбор груза, загрузка транспортного средства и 
отгрузка со склада; точно определена вместимость каждой 
зоны склада. 

2.Оптимизационная и имитационная модели 
Алгоритм взаимодействия оптимизационной и 

имитационной моделей следующий. Оптимизация 
заключается в последовательном выполнении нескольких 
прогонов модели с различыми значениями параметров и 
нахождении оптимальных для данной задачи значений, 
при которых целевая функция достигает своего 
экстремума. Процесс оптимизации включает в себя 
следующие шаги: задание допустимых значений 
переменных (вектор X ) и выполнение прогона модели, 
получение вектора выходных показателей модели Y (X ) 
расчет и анализ значений целевой функции величина F (Y 
(X ), изменение значений оптимизационных переменных в 
соответствии с алгоритмом оптимизации. Эти шаги 
повторяются до тех пор, пока целевая функция не 
достигнет своего экстремума. 

3. Целевая функция оптимизационной модели 
В оптимизационной задаче максимизируется 

прибыль порта от перевалки грузов F (Y (X ). Прибыль 
вычисляется как разница между выручкой и затратами от 
перевалки грузов. Выручка от перевалки грузов находится 
суммарно от перевалки всех грузов. В состав общих затрат 
по созданию и поддержанию запасов на складе входят: 
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стоимость доставки грузов на склад, общая стоимость 
операций по заказу и приемке грузов на складе, затраты на 
хранение; затраты на размещение готовой продукции на 
складе. Издержки по хранению запасов, в свою очередь, 
включают в себя: основную и дополнительную заработную 
плату работников склада и сотрудников отдела порта, 
связанных с работой склада; плату за основные фонды 
склада; текущие расходы на содержание склада; расходы 
на оплату управленческого персонала; затраты на работы, 
проводимые с хранимыми грузами. При моделировании 
использованы следующие индексные обозначения 
оптимизационной модели: s – индекс зоны хранения на 
складе, s = 1, ..., S, S = 6; p–индекс хранимого груза на 
складе,p = 1, ..., P, P = 4; pr–индекс хранимого экспортного 
груза на складе,pr= 1, ..., Pr,Pr= 4; pa–индекс 
импортированной продукции на складе, pa= 1, ..., Pa, Pa= 
4; v –индекс поставщика, v = 1, ..., V, V = 4. 

Нормативные коэффициенты затрат стоимости: 
стоимость единицы экспортного груза pa; cpv– затраты, 
связанные с закупкой и доставкой от поставщика v на 
склад импортированной продукции p; затраты, связанные 
со стоимостью операций по разгрузке грузов p в зону 
хранения s склада; затраты, связанные с хранением тонны 
грузов p на складе в зоне хранения s; затраты, связанные со 
стоимостью операций по отгрузке грузов p из зоны 
хранения s склада. 

Объемные показатели функционирования систем: 
количество единиц отгруженных грузов; количество тонн 

132



МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ 

грузов p, привезенного от поставщика v; – количество тонн 
груза p, разгруженного в зону s склада; – количество тонн 
груза p, находящееся на хранение в зоне s склада. 

4. Параметры оптимизационной модели 
Переменными оптимизационной модели являются 

компоненты вектора X = (xpv), где xpv – объем поставки 
груза p от поставщика v. 

5. Ограничения оптимизационной модели 
Ограничения на количество привезенного груза на 

склад задаются соотношениями: 
Upsxpvvps, где ups– нижняя граница объема поставки 

груза p на склад s, vps– верхняя граница объема поставки 
груза p на склад s. 

6. Имитационная модель в программной среде 
В качестве инструмента разработки и реализации 

имитационной модели выбирается система имитационного 
моделирования, которая является современным 
инструментом для разработки моделей и проведения с 
ними экспериментов. При помощи этой системы можно 
разрабатывать имитационные модели реальных процессов, 
воспроизводящих входные и выходные потоки склада. 
Структура имитационной модели имеет блочную 
структуру: все модели состоят из блоков, а блоки 
организованы в библиотеки. Каждый блок имеет удобные 
средства анализа статистических данных в режиме 
реального времени. 
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При создании, отладке и демонстрации 
имитационных моделей часто применяется компьютерная 
анимация. 

7. Анализ результатов моделирования и 
оптимизации складского процесса 

Единица времени моделирования – минута, 
длительность моделируемого процесса – один месяц. 
После построения модели будут найдены такие 
усредненные показатели функционирования склада, как 
средняя длина каждой очереди, среднее время пребывания 
в очереди, максимальное время ожидания и коэффициент 
загрузки. Результаты процесса моделирования 
представляются в табличной форме. 

8. Проведение экспериментов с оптимизационной 
имитационной моделью 

Эксперименты с имитационной оптимизационной 
моделью позволят найти ответы на следующие вопросы: 

1) Возможно ли обрабатывать и хранить на 
существующем складе больше грузов? 

2) Как повлияет на производительность увеличене 
количества сотрудников склада в пункте приемки готовой 
продукции? 

3) Как повлияет закупка новых погрузчиков на 
работу склада? 

4) Если темпы поступления грузов на склад будут 
увеличены, то как это повлияет на работу бригады 
грузчиков, занимающейся размещением поступившего 
груза? 
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УДК 504.75 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНА 
НА ЗЕРНОВОМ ТЕРМИНАЛЕ КОФКО В 
НИКОЛАЕВСКОМ МОРСКОМ ПОРТУ 

Каримбердыев Р.В., Шевцов А.П. 

Украина, Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова 

 
Структуру перевалки зерна на зерновом терминале в 

морском порту можно представить с помощью 
топологической схемы, которая состоит из счетного 
множества зон. Эти зоны можно охарактеризовать по 
функциональным признакам как  «Приемочные», 
«Разгрузочные», «Сортировочние», «Сушки», «Хранения» и 
«Отгрузки». Формой существования материального потока 
перевалочной системы обычно рассматривают потоки 
зерна. Основу процесса обработки материального потока в 
порту составляет технологический процесс, как комплекс 
последовательно выполняемых операций, связанных с 
приемом, разгрузкой, хранением, отбором, погрузкой и 
отправкой зерна. От того, насколько эффективно будут 
выполняться эти операции, зависит уровень сервиса 
предоставляемого судовладельцам и  уровень 
конкурентоспособности порта.  

Порядок выполнения операций технологического 
процесса в морском порту соответствует входному и 
выходному потокам перевалки зерна. Описание входного 
потока в морском порту включает описание поступающих 
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потоков зерна автомобільнім и железнодорожнім 
транспортами. Если запас зерна позволяет обеспечить 
отгрузку на суда, то величина запаса уменьшается на 
величину отгрузки. Прогноз отгрузки дает 
предварительную оценку будущего потребления втечение 
функционального цикла. Даже при хорошем прогнозе 
реальное потребление отклоняется от прогнозируемого. Для 
того чтобы защититься от возможного дефицита в те 
периоды, когда реальная отгрузка превышает ожидаемую 
формируют страховой (буферный) запас. После этого 
проверяется условие по ограничению предельного уровня 
запаса. Если предельный уровень достигнут, то 
формируется новый заказ в размере заданной величины. 
Если объем отгрузки превышает запас, то формируются 
данные о дефиците и формируется заказ на грузы в размере 
заданной величины. Описание выходного потока в морском 
порту включает: наименование груза, средства погрузки, 
суда. 

Концептуальная модель порта включает: 
материальные потоки, пункты обработки материального 
потока и зоны хранения зерна. В зонах хранения зерно 
проходит следующие технологические операции: приемка, 
транспортировка к месту разгрузки, разгрузка, хранение, 
отгрузка на судно  Зоны хранения имеют различные 
конструкции, состав и вместимость. 

Описанная концептуальная модель, позволяет 
представить имитационную модель в виде «черного 
ящика», в котором множество входных данных 
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преобразуется во множество выходных показателей 
функционирования моделируемой системы. 

Постановка завдання дослідження та його зв'язок з 
важливими практичними потребами. Сучасна 
зовнішньоекономічна діяльність України спрямована на 
розширення міжнародної діяльності і сприяє її розвитку. Це 
обумовлює значне збільшення обсягу стосунків з іншими 
країнами і веде до росту обсягів імпортних, експортних та 
транзитних перевезень. 

Морські торгівельні порти України обробляють 
широкий спектр вантажів та розміщують на своїй території 
різні вантажно-розвантажувальні пристрої, у тому числі й 
зернові термінали. Поліпшення портової інфраструктури і 
прийняття змін до Закону України «Про транзит вантажів», 
яким на законодавчому рівні встановлено процедуру 
«вільної практики» (трансшипменту), зробила українські 
порти більш привабливими для прямих сервісів, і цей 
процес продовжиться з урахуванням наявних і 
запланованих до будівництва зерноекспортуючих 
потужностей.  

Темпи експорту вітчизняних зернових виявили 
проблему пов’язану з ефективністю перевезень в морських 
портах, яка в найближчому майбутньому стане серйозною 
перепоною для експортерів. У результаті – аграрні 
виробники щороку втрачають прибутків як мінімум на 600 
млн доларів. Поскільку країна входить у десятку 
найбільших світових виробників зернових та в трійку 
найбільших експортерів зерна, то підвищення ефективності 
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перевезень в морських портах України є актуальним 
науково-технічним завданням. 

Аналіз останніх результатів досліджень в яких 
розпочато вирішення науково-технічного завдання. На 
загальному фоні зростання експорту зерна поступово 
зростає обсяг морського трафіку, при цьому перевалка зерна 
в портах не відповідає сучасним вимогам. Аналітики 
вважають, що, враховуючи старіння суден, відповідно, їх 
перспективну продаж на метал, загальна 
вантажопідйомність флоту найближчі роки знизиться. У той 
же час суховантажний флот продовжить нарощувати як 
загальну місткість своїх суден, так і сумарний обсяг 
перевезених насипних вантажів. 

Важливою складовою для будь-якого транспортного 
бізнесу виступають морські порти. Вони служать 
сполучними ланками між морською та наземною частинами 
транспортної системи країни. Україна володіє 
найпотужнішим портовим потенціалом серед всіх країн 
Чорного моря. Причальний фронт і територію портів 
обслуговують близько 600 портальних кранів, тисячі 
навантажувачів різних типів та інших одиниць портової 
техніки. Порти мають більше 330 тис. м2 критих складів і 
2,5 млн. м2 відкритих складських площ. 

Морські порти України є важливою складовою 
частиною не тільки транспортної, але і виробничої 
інфраструктури країни. Особлива роль портів в економіці 
визначається тим, що вони розташовані на напрямках 
міжнародних транспортних коридорів, а також тим, що 
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через них проходить адміністративний та економічний 
кордон України. Порти виконують роль пунктів стиковки в 
транспортній системі, а відповідно, і економіки України з 
світовою транспортною системою та економіками 
іноземних держав. Вони забезпечують зовнішньо- та 
внутрішньоекономічні потреби країни, підвищують 
конкурентоспроможність та залучають додаткові іноземні 
надходження до економіки країни і є невід'ємною частиною 
транспортної системи України. 

На даний момент систему морських торговельних 
портів України утворюють біля 14 виробничих одиниць, 
розташованих по всьому морському узбережжю. В них 
експлуатуються 24 спеціалізованих перевантажувальних 
комплексів, 207 вантажних причалів (довжина 35 км), 
більше 3 тис. одиниць перевантажувального обладнання (у 
тому числі 580 кранів), які слугують основою існуючих 
технологій вантажних робіт. Основу загального 
вантажообігу (понад 90%) складають експортні і транзитні 
вантажопотоки, де на транзитні перевезення припадає 
приблизно 30,9% загального обсягу руху. 

Найбільш результативними морськими торговельними 
портами України є Одеський, Чорноморський та Південний 
порти, але в останні декілька років до них у притул 
наблизився Миколаївський морський порт. 

Відокремлення невирішених раніше частин 
загального завдання, яким  присвячується робота. 
Судновласники працюючі раніше в портах Одеси, 
переорієнтовують свої потоки із заходом на термінали 
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«Бунге» та «Кофко» у Миколаївський Морський порт і ТІС. 
Морський порт Миколаїв розташований біля лівого берега 
закруту річки Південний Буг, в 35 км вгору за течією від 
місця впадання річки в Дніпровський лиман. Порт з'єднаний 
з морем Бузько-Дніпровським лиманським каналом (БДЛК), 
проходить по Дніпро-Бузькому лиману і річці Південний 
Буг. Він починається біля острова Березань і тягнеться на 44 
милі до порту Миколаїв. Канал складається з 13 колін, 6 з 
них проходять по Дніпровському лиману, решта по річці 
Південний Буг. Ширина каналу 100 м, глибина – 11,2 м. 
Навігація в порту триває цілий рік. Територія порту – 69,3 
га. Акваторія порту – 323 га. Загальна протяжність 
причальної лінії –2420 м. Кількість портальних кранів 39 од. 
Довжина залізничного полотна – 27 км. На теріторіі порту 
діють наступні термінали.  

«Бунге Україна» – зерновий термінал на базі 13-14 
причалів. Виробничо-перевантажувальний комплекс, в який 
входить один з найбільших в Україні заводів з виробництва 
рослинної олії, масляний термінал та розширені потужності 
зернового терміналу. Новий виробничо-
перевантажувальний комплекс може перевалювати 1 млн 
тонн продукції в рік.   

«COFCO Україна» –  зерновий термінал побудований 
на базі причалів №1 і 2. Паспортна перевалочна потужність 
терміналу – 2,5 млн т в рік. Термінал оснащений 16 
силосними зерносховищами загальною місткістю до 130 
тис. т, станціями для розвантаження автомобільного та 
залізничного транспорту, що дозволяють приймати до 10 
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тис. т продукції на добу. У складі терміналу: зерносушарка і 
сепаратор потужністю 50 т на годину, 
суднонавантажувальна машина потужністю 1 тис. т на 
годину, а також лабораторія для перевірки якості зерна.  

«Арселор Митал Україна» - термінал здійснює повний 
комплекс портових вантажно-розвантажувальних робіт з 
перевалки та зберігання експортних, імпортних, транзитних 
навалювальних і генеральних вантажів. Для швартування і 
обробки суден стивідорна компанія використовує 3, 4, 5 і 6 
причали загальною довжиною 850 м, що дає можливість 
одночасної обробки 4 суден. Вантажний термінал приймає 
судна довжиною до 240 м, шириною до 32 м, осадкою до 
10,5 м з об'ємом вантажу до 35 тис. т. Основна частина 
вантажопотоків – це металопродукція, генеральні та зернові 
вантажі. Термінал має всі необхідні вантажозахоплювальні 
пристрої і обладнання для цілодобової перевалки. 

План розвитку Миколаївського морського торгового 
порту, з метою подальшого підвищення якості послуг і 
своїх потужностей, включає поліпшення залізничної 
розв'язки на території порту, програму оновлення парку 
перевантажувальної техніки, будівництво вантажних 
терміналів біля причалів № 8 та 12, поглиблення морської 
акваторії та підхідних каналів Бузько-Дніпровсько 
лиманського каналу (БДЛК) до осадки 13 метрів, а потім і 
15 метрів (з нинішніх 10,3 метра). Тому досить важливо 
визначити вплив цих заходів на ефективності перевалки 
зерна в умовах розвитку Морського порту Миколаїв. 
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Мета та завдання дослідження. Метою роботи є 
визначення шляхів підвищення ефективності перевалки 
зерна на морському транспорті в умовах розвитку 
Морського порту Миколаїв імітаційним моделюванням 
процесів експорту зерна. 

Об'єкт дослідження – процеси та моделі перевалки 
зерна в Миколаївському Морському Порту . 

Предметом дослідження є показники перевалки зерна 
на зерновому терміналі Кофко в Миколаївському 
Морському Порту . 

Задачі дослідження, які досягають мети наступні: 
1. аналіз процесів перевалки зерна; 
2. розробка та дослідження процесів та моделі 

перевалки зерна на прикладі ТОВ «Кофко Агрі Україна»; 
3. обґрунтування розміру та функціонального 

циклу перевалки. 
Метод дослідження системний і статистичний 

аналізи.  
Концептуальная модель перевалки зерна на 

зерновом терминале Кофко в Николаевском Морском 
Порту склада морского порта. Структуру склада морского 
порта можно представить с помощью топологической 
схемы, состоящей из множества территорий, называемых 
зонами: «Приемки», «Разгрузки», «Хранения», 
«Комплектации» и «Отгрузки». В качестве формы 
существования материального потока складской системы 
обычно рассматривают запасы. Основу процесса обработки 
материального потока на складе составляет 
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технологический процесс, то есть комплекс 
последовательно выполняемых операций, связанных с 
приемом грузов разгрузкой транспортного средства, 
хранением, отбором, отгрузкой материала со склада  и 
загрузкой транспортного средства. От того, насколько 
эффективно будут выполняться эти операции, зависит 
уровень сервиса предоставляемого судовладельцам и  
уровень конкурентоспособности порта на рынке 
транспортных коридоров.  

Порядок выполнения операций технологического 
процесса на складе соответствует входному и выходному 
потокам. Описание входного потока на складе включает 
описание поступающих грузов и условия его 
удовлетворения. Если запас грузов позволяет обеспечить 
отгрузку, то величина запаса уменьшается на величину 
отгрузки. После этого проверяется условие по ограничению 
предельного уровня запаса. Если предельный уровень 
достигнут, то формируется новый заказ в размере заданной 
величины. Если объем отгрузки превышает запас, то 
формируются данные о дефиците и формируется заказ на 
грузы в размере заданной величины. Описание выходного 
потока на складе включает: наименование груза, средства 
погрузки, транспортные средства. 

Концептуальная модель склада включает: очереди в 
пунктах обработки материального потока, пункты 
обработки материального потока, зоны хранения грузов. На 
складе грузы проходят следующие технологические 
операции: приемка, транспортировка к месту разгрузки, 
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разгрузка сырья, хранение, отгрузка со склада на судно. 
Разгрузка различных грузов происходит по-разному в 
зависимости от средств, объемов, технологии и зон 
хранения. Зоны хранения имеют различные конструкции, 
состав и вместимость. 

Для описанной концептуальной модели, 
имитационную модель можно представить в виде «черного 
ящика», в котором множество входных данных 
преобразуется во множество выходных показателей 
функционирования моделируемой системы. 

 
 

УДК 621.1: 338.28 

НОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МОРСКОМ 

ПОРТУ 

Стрекозин В.Н., Харитонов Ю.Н. 

Украина, Центр прикладных исследований в энергетике 
Национального университета кораблестроения имени 
адмирала Макарова 

 
На основе выполненного анализа существующих 

технологических схем в ряде морских и речных портов 
Украины показано, что формирование проектов 
энергосбережения может вестись на основе 
усовершенствованной рабочей технологической карты 
путем нормирования энергетических ресурсов, 
необходимых для переработки грузов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Усовершенствованная рабочая 
технологическая карта 
 РАБОЧАЯ         ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ          КАРТА   
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УДК 621.311.25.002.5.019 

ПІДШИПНИКОВІ ВУЗЛИ, ЯК ОБ`ЄКТ 
ПРОГНОЗУВАННЯ МОТОРЕСУРСУ НАСОСНОГО 

ОБЛАДНАННЯ 

Попов П.М., Свиридов В.І. 

Україна, Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова, Херсонська філія 

 
Працездатність насосного обладнання, в основному 

залежить від ресурсу підшипникових вузлів і 
прогнозування його залишкового ресурсу є порівняно 
важким технічним завданням. 

На це впливає поєднання великого числа 
експлуатаційних чинників, більшу частину яких важко 
врахувати.  

Прогнозувати з певним ступенем точності можна 
поступові відмови, що характеризуються поступовою 
зміною параметрів технічного стану і обумовлені зносом 
вузлів та деталей насосного обладнання, основних вузлів 
суднових машин і механізмів, що визначає їх ресурс. 

Основним завданням прогнозування є визначення 
залишкового ресурсу підшипників кочення насосного 
обладнання, тобто їх напрацювання від початку 
експлуатації до настання граничного стану. Визначення 
залишкового ресурсу підшипників кочення дозволяє 
об'єктивно визначити момент виникнення потреби 
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технічного обслуговування і ремонту різного 
устаткування. 

Незважаючи на безліч підходів до вирішення завдань 
прогнозування, можна виділити один, який не вимагає 
застосування складного математичного апарату. Суть 
визначення залишкового ресурсу підшипникових вузлів, 
суднових машин і механізмів полягає у використанні 
теоретично-експериментальної залежності залишкового 
ресурсу підшипників кочення Тзалиш від коефіцієнта 
вібропереватаженняКп [1-2]. 

З огляду на, що більшість підшипників кочення 
насосного обладнання, вони мають розрахунковий ресурс 
Т = 10...12 тис.годин (згідно суднових формулярів) цю 
залежність можна представити у вигляді: 

r
пК

залишТ
)1(

58956


 годин 

(Lр - 90,3)/20 
де:    Кп = 10 – коефіцієнт вібро перевантаження; 

Lр = (Lк + 10) – рівень вібро прискорення ротора, дБ; 
Lк – рівень вібро прискорення корпусу підшипника, 

дБ; 
r – показник ступеня (r = 3 для кулько- і r = 3,33 для 

роликопідшипників). 
Залишковий ресурс підшипників кочення Тзалиш, за 

формулою (1) забезпечується за умови, що значення Кп в 
процесі експлуатації суднових машин і механізмів не 
змінюється. Однак ця умова не виконується, тому що 
коефіцієнт Кп залежить від (несе інформацію) багатьох 
конструктивних і експлуатаційних факторів: температури; 
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технічного стану підшипників кочення; кількості і якості 
мастила; якості виготовлення і збірки підшипникових 
вузлів і ін. 

Таким чином, коефіцієнт Кп є узагальненим 
параметром (функцією) технічного стану підшипників 
кочення і, природно, не може бути постійним у процесі 
експлуатації суднових машин і механізмів. Дане 
положення є дуже важливим, оскільки, здійснюючи 
стеження за поточними значеннями Кп по формулі (1) 
можна визначити залишковий ресурс підшипників 
кочення. 

Практичне визначення залишкового ресурсу 
підшипників кочення за резуль-татами вимірювання їх 
рівнів вібро прискорення зручно використовувати табл. 1. 

Використовуючи залежність (1) або табл.1 можна 
запропонувати практичний метод прогнозування 
залишкового ресурсу підшипників кочення, який 
розглянемо на практичних прикладах. 
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Таблиця 1 – Залежність ресурсу підшипніков кочення від 
коефіцієнта віброперевантаження КП 

Кп Lр, дБ Lк, дБ Т, кулька, час 
Т, ролик, 

час 
0,6 86 76 14648 12738 
0,7 87 77 12212 10416 
0,8 88,5 78,5 10288 8633 
0,9 89,5 79,5 8748 7220 
1,0 90,5 80,5 7500 6098 
1,1 91,5 81,5 6478 5172 
1,2 92 82 5634 4444 
1,3 92,5 82,5 4930 3842 
1,4 93 83 4342 3334 
1,5 94 84 3838 2912 
1,6 94,5 84,5 3412 2564 
1,7 95 85 3048 2264 
1,8 95,5 85,5 2732 2006 
1,9 96 86 2460 1786 
2,0 96,5 86,5 2222 1600 
3,0 99,5 89,5 838 618 
4,0 102,5 92,5 480 296 

 
Приклад 1. Відомо, що в механізмі, або в машині 

встановлені нові підшипники кочення (наприклад, після 
ремонту). 

1. Вимірюють загальний рівень вібро прискорення Lк 
підшипникового щита або (якщо є прилади) безпосередньо 
Кп. 

2. За табл.1 визначають залишковий ресурс 
підшипників кочення. 
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3. Періодичність вимірювання поточних значень 
рівнів вібрації Lк, для уточнення залишкового ресурсу 
підшипників кочення, вибирається як 0,5Тзалиш, але не 
рідше ніж через 2...2,5 тис.годин (1 раз в три місяці). 

5. Результати вимірювань Lк записуються в формуляр 
механізму. Якщо у міру напрацювання підшипників 
кочення Lк збільшився більш ніж на 6 дБ (в два рази), то 
проводять заміну мастила в підшипниках кочення і після 
цього, по знову заміряному рівню Lк, уточнюють 
залишковий ресурс підшипників. 

Приклад 2. Напрацювання підшипника кочення 
невідома. 

1. Проводиться ааміна мастила в підшипнику і 
вимірюють Lк, яким визна-чають залишковий ресурс. 
Якщо величина залишкового ресурсу менше необхідного, 
то замінюють підшипник кочення. Однак однозначно 
підлягають заміні підшипники кочення, які мають 
загальний рівень вібро прискорення підшипникового щита 
Lк> 100 дБ за умови, що мастило в них якісна. 

Висновки. 
Даний спосіб вібродіагностування насосного 

обладнання не потребує інформації про норми вібрації, їх 
технічних даних про стан обладнання на момент 
проведення діагностування. 

Вікорістовуючі залежність (1) або табл.1 можна 
запропонувати практичний метод прогнозування 
залішкового ресурсу підшипників кочення. 
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Перспективним подальшим продовженням у цьому 
напрямку є деталізація розрахунку норм вібрації для 
різних типів суднового устаткування і механізмів, 
розробка методик розрахунку і прогнозування 
залишкового ресурсу, та приладова реалізація даного 
підходу. 
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Топливная энергетика многих отраслей 

хозяйствования человека на Земле вошла в ХХ! век 
уверенно продолжая движение по накатанному пути 
экстенсивного развития. 

Играя главенствующую роль в обществе экономика и 
финансы с начала ХХ века обеспечили топливной 
энергетике это положение. Кланы Морганов, Рокфеллеров, 
Ротшильдов и других исходя из своих корыстных 
интересов препятствовали и повлияли на перспективные 
работы ряда ученых, в частности Н. Теслы, в его 
намерениях дать людям возможность широкого и главное 
бесплатного использовании таких даров природы как 
атмосферное электричество, свободная энергия. Эти 
нефтяные, медные, финансовые магнаты способствовали 
переходу от уже применяемого в то время в 
промышленности и быту электростатического 
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электричества к платной продукции тепловых 
электростанций и проводного электричества. 

Лоббируя свои интересы им удалось притормозить в 
2010 – 2011 годах и процесс перехода на транспорте к 
современным электромобилям. 

Но в сентябре 2014 года потомки Рокфеллеров 
решили отказаться от нефти, начали продавать акции 
нефтяных компаний и вкладывать деньги в 
возобновляемые источники энергии.  

Вскорости и правительства некоторых 
промышленно-развитых стран уже заявили об отказе в 
ближайшие 10 – 20 лет от широкого использования 
нефтяного топлива в ряде отраслей энергетики, в 
автомобильном транспорте. 

Означает ли это также и уход от платной продукции 
тепловых электростанций, проводного электричества и 
переход к широкому использованию альтернативных 
видов энергии? 

Такое развитие событий, можно объяснить 
ослаблением экономических и финансовых институтов 
цивилизации и возросшей мощью эволюционных 
процессов.  

О характере, мощи эволюционных изменений сами за 
себя говорят природные катаклизмы, быстроменяющиеся 
погодные, климатические процессы, наблюдаемое 
исчезновение представителей флоры, фауны и появление 
их новых видов. 
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Все актуальнее становится вопрос о том оставаться 
ли цивилизации на пути техногенного развития, пути где 
человек покоряет природу и правит ею или развиваться в 
гармонии с природой применяя не разрушающие ее 
технологии о которых говорили Н. Тесла, В. Шаубергер, 
лауреат Нобелевской премии И. Пригожин и другие. 
Пришло время выбора. 
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