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Проект розглянуто й погоджено рішенням Вченої ради НУК імені адмірала Макарова від «01 
листопада» 2021 р., протокол №4. 
Інші автори проекту: Галинкін Ю.М., Шалапко Д.О., Бобров М.М, Моргун С.О., Козловський 
А.В., Зівенко О.В., Пацурковський П.А.,Ключник В.С. 
Пропоновані терміни виконання проекту (до 36 місяців) 
з 01.01.2022 по 31.12.2024 рр.  
Орієнтовний обсяг фінансування проекту: 2370 тис. грн. 
1. АНОТАЦІЯ  
Проект передбачає розробку перспективних енергоустановок на базі нових високоефективних 
роторно-поршневих двигунів для об’єктів альтернативної (зеленої) енергетики, а саме 
установок з акумулювання надлишкової електроенергії виробленої з відновлювальних джерел 
енергії та установок з регенерації надлишкового тиску природного газу газотранспортних і 
газорозподільних систем, міських котельнь й при регазифікації зрідженого природного газу.  
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ 
Суттєвим недоліків генерації електричної енергії з відновлювальних джерел енергії є 
неможливість її прямого зберігання, а також непередбачуваність і непостійність у часі 
потужності, що виробляється. Забезпечити узгодження генерації енергії за рахунок 
відновлювальних джерел енергії та споживання можна за рахунок різноманітних акумулюючих 
збиткову енергію систем. Досить перспективним акумулятором електричної енергії є саме 
накопичувач на базі стиснутого повітря. Напрямок акумулювання та регенерації надлишкової 
енергії за рахунок стиснення повітря є досить актуальним та набуває все більш  інтенсивного 
розвитку і перетворюється в наукомістку високотехнологічну індустрію. Проект спрямовано на 
вирішення важливих аспектів загальносвітової проблеми безпечного акумулювання енергії та 
зниження забруднення навколишнього середовища. 
3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
Мета – розробка конструктивних рішень та проектів енергетичних установок «зеленої» 
енергетики на базі роторно-поршневих двигунів, а також встановлення оптимальних параметрів 
таких установок, що дасть змогу ефективно їх використовувати в України та бути 
конкурентоспроможним наукоємним товаром на зовнішніх ринках. 
Завдання, на вирішення яких спрямовано проект: 

1. Визначення складу енергетичних установок акумулювання та регенерації потенційної 
енергії стиснутого робочого тіла та типорозміру роторно-поршневого двигуна. 

2. Компоновка обладнання та елементів ЕУ об’єктів альтернативної енергетики. 
3. Створення фізичної моделі ЕУ з використання стиснутого робочого тіла та її елементів 

на базі дослідного зразка роторно-поршневого двигуна, а також розробка програми проведення 
експериментальних досліджень процесів у них і параметрів роботи. 



4. Excnepr4MeHTaJrbHi aocnilNeHHq 3aKoHouipHocreft :rraiHu eHepferirqHl{x ra exonotvtiquax

noxa:Hrzxie po6oru EV, a raKox AocliANesHr B[nI4By Ha HI4x eKcrlnyaraqifiHrax laparraerpie
poropHo-nopuHeBofo ABrrfyHa.

5. Po:po6xa MareMarr4vuoi rr,rogeri EY o6'exrin a,rrrepuarueuoi eHeprerlaKll.
6. CuHres HoBHX HayKoBo o6rpyHroeaHr.rx cxeMuux piureur EY o6'exris zutlrepHarueuoi

eHepferr4Kr4, a raKox{ AocliAxeHHq [oKa3Hurcin e$errusHocri ueperBopeHHt rloreuqiftHoi eneprii
crr4cHyroro po6ouoro rira s Hr.rx 3aJrexno sil yMoB eKcnnyarauii ra peNuuie po6ora.

7. Pospo6xa [paKTrrqHr.rx peKoMenaauifi [roAo npoeKTyB,aHHq, TexHoJlorii suroroBJleHHs ra
BrrpoBaAXeHHfl eHeproycraHoBoK aKyMynroBaHHq ra perenepaqii noreHIlifisoi eueprii crlrcHyroro
po6ovoro rira Arq o6'errin anbrepHarrrnHoi eHeprerzKl4 na 6asi poropHo-noplxHeBllx gnuryuin
sonoi roncrpyrqii.
4. OIIIKYBAHI PE3YJIbTATI4 BITKOHAHH.fl TIPOEKTY TA IX HAYKOBA HOBI,I3HA

fllalryerrcx po:po6xa fi crBopeHHq eKcrreplrMeHTaJlbHoro creHAy Ha 6azi poropHo-

rroprxHeBoro ABrrryHa, a raKox r<oun'rcrepu:osaHoi ct4creMl{ evltipronaHb ra peecrpauii aaur.rx Ant
Br4BqeHHs po6ourax npouecin y eHeprerrrr{Hux ycraHoBKax aKyMyn}oBattfl Ta perenepauii. Eyle
BcraHoBJreHo B3aeMo3B'sgox ruix KoHcrpyKTr4BHHMr.r [apaMerpaMl4 poropHo-[oplxHeBux gu.rryuie i
gNaiHorc e$emueunx noKa3Hr4xie fioro po6orra. lhauyerrcf, raKox eKcnepldMesra-ntui Aoc.niANeHHq
ei6pauifiuux xapaKrepr.rcrr{K Aera,refi poropHo-nopuHeBoro ABI{fyHa MeroAoM oIIeKJI-

iureprfepornlerpii peanbHofo qacy. fllaHyerscx po:po6rca rporpaMH14x uaKeris po3paxyHKy

eHepferr.rr{Hrrx ycraHoBKax aKyMynroBaHHfl ra pereHepauii noresqifiuoi eneprii crucuyroro po6ovoro
rila Als o6'exrie anbrepHarr.rnuoi eueprerrrKr,r Ha 6asi poropHo-nopuHeBl4x 4nurynie [plrHul4noBo
Hosoi KoHcrpyKrlii. OcHoeoro MareMarr4r{Hr.rx uoAelefi craHyrb eKcrlepuMesraltrHi AocliAxenus
po6oru ABr.{ryHa, qxi lognorrrb 3HaqHo nilsuu{urpr roquicrb MareMarllrlHoro MoAeJIIoBaHHfl Ta

eilnoeiAHo po3rrrr.rp{rb Nlexi sacrocyBaHHr nporpaMHrrx nareris po3paxyHKy. Byayrs po:po6leui
nparruuui pexorrleu4aqii ruoAo npoeKTyBaHHr, rexHororii BLIroroBJIeHHI, excnnyaraqii Ta

o6c.ryronyeauua poropHo-rroprrrHeBrrx 4nurynin 3oKpeMa ra eHeprerur{Hl4x ycraHoBoK

aKyMynroBaHHr ra pereHepallii y uinouy.
5. HAYKOBA TA/AEO TIPAKTI4IIHA IIIHHICTb PE3YJIbTATIB
Pesylrraru npoeKTy crBoprororr nayxoni ocHoBr4 ruoAo crBopeHHs eHeproycraHoBoK aKyMynIoBaHHq

ra pereHepauii noreuuifiHoi eHeprii crr4cHyroro po6ovoro rira Ars o6'exris alrrepuarzeHoT
eHepferr4Ku Ha 6a:i poropHo-fiopuHeBrzx 4nuryuin uoeoi rcoucrpyxuii. Buxopucrauua raKI'IX

ABrrfyHlB fleqy€ srdcoxi eHeprerar{Hi, ercoloriusi ra erccuyarauifiHi xapaKTepIrcrLIKLI He rilrxu
cr4cTeM aKyM HHfl,, a fi o6'ercrie sereHoi eHeprerr,rKr4 3ara[oM.
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