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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

 
Dear colleagues and participants 

of the V-th International Conference 
"Problems of the Modern Engine Building" 

 
The Internal Combustion Engines, Gas Turbines and Hydrogen Economy will inevitably transform our fossil 

energy-based society into a renewable energy based one. Scientists worldwide have courageously taken on this 
monumental but not insurmountable task. As a result of their efforts so far, hydrogen production, storage and application 
for heat engines has reached a much higher technological level than it was at only 20 years ago, when this series of 
conferences had just been initiated, although plenty of improvements and even new breakthrough discoveries are 
required before the Hydrogen Economy can become ubiquitous in our lives. 

Recently we have encountered a setback in that the current U. S. administration has decided, due to the difficulty 
of installing an entirely new distribution infrastructure, not to support hydrogen as alternative fuel for passenger cars. 
Conversely, the support to stationary power and power for specialty transportation (forklifts, etc.) is being emphasized. 
The economic tradeoffs for hydrogen storage for those applications are quite different than for passenger cars and we 
should be mindful in our development work of these new requirements. 

This shift in application emphasis from high speed cars to slower and heavier vehicles increases the priority of 
finding a means to store hydrogen in a compact form and decreases the priority of finding light weight storage means. 
Revolutionary new ideas in materials for storage are still urgently required. The effort of the scientific community is in the 
process of being at least tripled to resolve this most serious impending problem, keeping in mind these new requirements 
that emphasize an effort to increase density of storage instead of reducing the weight of storage materials and modify 
ICE for efficient hydrogen usage. 

The V-th International Conferences on Problems of the Modern Engine Building represent one of the major 
forums allowing scientists to discuss issues associated with heat engines. The importance of these meetings is hard to 
overestimate. Besides the benefit to the researchers involved, such conferences attract the attention of the mass media 
and general public, promoting a level of popular awareness of the alternatives which in turn has a very important 
influence on economic decisions at the level of governments and global industries. 

I would like to take this opportunity to thank the organizers of this conference for its contribution to creating and 
strengthening collaboration between scientists from different countries in the field of heat engines, alternative fuels 
application, including hydrogen and to wish the Conference success in this November of 2018! 

 
Nickolas J. Themelis 
Director, Earth Engineering Center, 
Columbia University 
Chair of U.S. Waste-to-Energy Research and Technology Council 
500 West 120th St., #1047 Mudd , New York, NY 10027, USA 
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ДИЗЕЛЬ: ЧЕЛОВЕК И МОТОР 
(к 160-летию со дня рождения) 

Наливайко В. С., канд. техн. наук, профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания, установок и 

технической эксплуатации; 
Гогоренко А. А., канд. техн. наук, доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания, установок и технической 

эксплуатации 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Пожалуй, в наши дни на земном шаре нет уголка, где бы не знали слово «дизель». Когда мы говорим его, 
то имеем в виду, прежде всего, особый тип двигателя внутреннего сгорания. Именно поэтому слово «дизель» 
для многих давно стало нарицательным и сейчас мы уже практически не отождествляем это понятие с именем 
его изобретателя. Тем не менее, в истории двигателестроения действительно был такой человек – немецкий 
изобретатель Рудольф Дизель, создатель двигателя внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. 

В настоящее время мало кто знает удивительную судьбу этого человека. С тех пор, как мы начали писать 
слово «дизель» с маленькой буквы, мы совсем перестали вспоминать, что за ним стоит непростая судьба 
великого инженера. И уж тем более, мало кто представляет, какую роль сыграла Россия в судьбе самого 
изобретателя и созданного им двигателя. 

Рудольф Дизель немец по происхождению, родившийся во Франции, как и его изобретение, оказались 
тесно связаны с Россией. Именно Россия и русские инженеры обеспечили двигателю Дизеля великое будущее и 
именно России Рудольф Дизель обязан тем, что его двигатель стал всемирно известным и широко применимым. 
Некоторое время двигатель Дизеля называли «русским двигателем». 

В 2018 году исполнилось несколько знаменательных дат, так или иначе связанных с именем Рудольфа 
Дизеля. 18 марта исполнилось 160 лет со дня рождения Р. Дизеля, 23 февраля – 125 лет назад им получен 
германский патент № 67207 «Рабочий процесс и конструкция двигателя внутреннего сгорания», 18 февраля – 
120 лет как состоялась «сделка века» (так ее окрестили газетчики), когда русский патент на двигатель Р. Дизеля 
приобрел крупный нефтепромышленник России Эммануил Нобель, также в феврале исполнилось 115 лет как 
был построен первый в мире теплоход «Вандал» с тремя двигателями Р. Дизеля, и наконец, 29 сентября – 105 
лет со дня трагической смерти Р. Дизеля. Именно поэтому нам дизелистам с полным правом можно назвать 2018 
год – годом Рудольфа Дизеля. 

 

 

Рудольф Дизель (1858 – 1913) 

Изобретатель двигателя, названного его именем, родился в Париже 18 марта 1858 года в семье немецких 
эмигрантов Теодора Дизель и Элиз Штробель и был одним из троих детей. В 1870 г. после начала франко-
прусской войны семье Дизеля пришлось переехать в Англию. Позже родители отравляют Рудольфа к 
родственникам в Германию в Аугсбург, где в 1873 г. он успешно заканчивает техническое училище и поступает в 
местную политехническую школу. 

В 1875 г., успешно пройдя собеседование, Рудольф Дизель был принят в то время в одну из лучших в 
мире Высшую Политехническую школу в Мюнхене. Именно здесь состоялась знаменательная встреча юного 
Дизеля с директором этой школы профессором Карлом фон Линде, который в будущем сыграл немаловажную 
роль в его жизни. 

Окончив с отличием в 1878 г. Мюнхенскую Высшую Политехническую школу, Рудольф Дизель снова 
перебирается во Францию, приняв предложение Карла фон Линде, своего покровителя и совладельца 
акционерного общества холодильных машин, возглавить один из заводов в Париже. 

В это время у Рудольфа Дизеля появляется множество проектов и расчетов различных типов двигателей, 
работающих на аммиаке и угольной пыли. Однако на тот момент ему не удалось окончательно сформулировать 
идею и принцип работы двигателя нового типа с высоким коэффициентом полезного действия. 
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Проработав в Парижском отделении фирмы 12 лет, в 1890 г., уже став членом правления акционерного 
общества холодильных машин, Рудольф Дизель покидает Париж и переезжает в Берлин, где он принимает 
решение полностью сосредоточиться на разработке теории и проекта нового двигателя. 

Первый патент Р. Дизель, как было отмечено, получил 23 февраля 1893 г. По замыслу Дизеля в цилиндре 
двигателя до достижения давления в 200 атмосфер должен был сжиматься чистый воздух. После в нем должен 
был распыляться угольный порошок, который медленно сгорал бы при постоянной высокой температуре. 

Идея использования в качестве топлива угольной пыли возникла у Дизеля в угоду больших хозяев 
угольного Рура в Германии. Опытный образец был построен в июле 1893 года, но предварительные испытания 
показали, что угольный порошок в качестве топлива не пригоден. Кроме это, было установлено, что достичь 
давления сжатия в 200 атмосфер технологически невозможно, поэтому расчетное давление сжатия было 
установлено в 90 атм. Температура конца сжатия составила 600 ºС, а в качестве топлива решено было 
применять бензин. При попытке подачи бензина в цилиндр произошел взрыв. Двигатель после первой вспышки 
разлетелся на части. Все-таки испытания первого образца можно считать завершившимися удачно для его 
создателей, поскольку никто не был убит или даже ранен. Несмотря на неудачу, эти испытания все же 
подтвердили возможность воспламенения от соприкосновения топлива с нагретым сжатым воздухом. Самым 
существенным выводом при работе первого образца было заключение Р. Дизеля о необходимости введения в 
конструкцию управляемой форсунки, т. е. аппарата распыливания жидкого топлива. 

Второй двигатель был построен к июню 1894 г., который проработал одну минуту, совершив при этом 88 
оборотов и развив мощность в 13,2 л. с. После этого в своем дневнике Дизель записал «жизнеспособность моего 
дела, осуществимость моей идеи доказаны». Когда второй двигатель был испытан, Дизель написал с 
несокрушимой верой «первый не работает, второй работает несовершенно, третий я думаю будет хорош». 

Третий опытный двигатель с диаметром цилиндра 250 мм и ходом поршня 400 мм, построенный в 1895 г. 
Двигатель действительно оказался более удачным, он проработал непрерывно в течении получаса и даже под 
нагрузкой. При создании этого двигателя Дизелю пришлось отказаться от своих первоначальных теоретических 
замыслов, например, оказалась совершенно невозможна работа без водяного охлаждения рабочего цилиндра, а 
также обеспечить сгорание по изотерме. Для подачи топлива в цилиндр и его распыливание Дизель использовал 
сжатый воздух, который получал в приводимом от двигателя компрессоре. С этого момента компрессор стал 
неотъемлемым атрибутом всех последующих конструкций двигателей Дизеля, впоследствии получивших 
название компрессорных. 

 

 

  
 

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1897 г. 
 

Опытные двигатели Рудольфа Дизеля 
 
В дальнейшем, Дизель пришел к ошибочному заключению о невозможности создания бескомпрессорного 

двигателя, так как ему не удалось избавить свой двигатель от этого особого компрессора, с помощью которого 
обеспечивалось сгорание топлива при постоянном давлении. 

В конце 1896 г. был построен четвертый вариант опытного двигателя, оказавшийся полностью 
работоспособным. Во время официальных испытаний проведенных в феврале 1897 г. под руководством 
профессора Морица Шретера двигатель проработал 17 суток, при этом на режиме полной мощности его КПД 
составил 26,2 % при давлении в цилиндре 35 кг/см

2
 и температуре порядка 700 

о
С, в то время как аналогичный 

двигатель Отто обеспечивал КПД в 15,5 %. 
В этом же 1897 г. на заводе в Аугсбурге был создан первый дизельный двигатель. Это был двигатель 

высотой в три метра, массой около пяти тонн, который развивал 172 об/мин и мощность от 17,8 до 19,8 л. с., при 
этом расходуя 258 г. керосина на 1 л. с. в час. КПД его был намного выше, чем имели в то время паровые 
машины. Этот двигатель получил всеобщее признание и когда он был представлен на выставке паровых машин 
1898 года в Мюнхене, лицензии на его производство раскупались просто нарасхват. Таким образом, Дизель 
сразу же разбогател, в один только первый год реализации патента он получил около трех миллионов 



СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ                                                                                              V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

6 
 

германских марок. Он покупает виллу за 900 тыс. марок, на обслуживание которой тратится 90 тыс. марок в год. 
Надо отметить, что при этом не один его двигатель еще толком не работал. 

16 июня 1897 г. на 38-м ежегодном съезде Союза германских инженеров в городе Касселе Дизелем был 
прочитан доклад на тему: «Рациональный двигатель Дизеля». После изложения теоретических соображений он 
перешел к достигнутым результатам, а в конце сделал краткий исторический обзор своих работ, своих неудач и 
успехов в опытных лабораториях Аугсбургского завода. 

Профессор Мориц Шретер сделал содоклад под тем же названием, в котором сообщил результаты 
официального проведенных им испытаний двигателя Дизеля. 

Доклады Дизеля и Шретера на съезде Союза германских инженеров имели громадный успех. Было ясно, 
что открывается новая эра в создании тепловых двигателей и, что созданный дизель-мотор является 
сильнейшим конкурентом паровой машине и двигателям внутреннего сгорания более ранних типов. Вместо 
обычного расхода 0,8…0,9 кг/(л.с. ∙ ч), характерного для судовых паровых машин, двигатель Р. Дизеля потреблял 
вчетверо меньше топлива, что позволило заметно увеличить дальность плавания. Присутствовавший на съезде 
в Касселе русский инженер А. А. Радциг сравнил значение этого изобретения с изобретением паровой машины 
Джеймсом Уаттом, о чем он сделал соответствующее сообщение в России и информировал техническую 
интеллигенцию о рождении нового двигателя. 

Не меньшие перспективы сулило использование дизель-моторов в автомобилестроении. Р. Дизель лично 
занялся этой проблемой и в 1908 г. первый экспериментальный мотор был готов. Будучи установленным на 
грузовик, он прошел цикл испытаний, завершившихся неудачей. Стремление максимально уменьшить удельную 
массу двигателя в погоне за аналогичными показателями бензиновых двигателей (20 кг/л.с.) негативно сказалось 
на надежности. Фактически, в этой области Дизель попытался опередить время и, неудивительно, что ему это не 
удалось. Вложив много сил и душевной энергии в работу над малогабаритным дизель-мотором, изобретатель 
вынужден был отступить.  

И в это время Дизель допускает ошибку, которая станет для него роковой. Он ударяется в коммерцию – 
покупает и продает различные фирмы, основывает предприятия по созданию электропоездов, финансировал 
католические лотереи и совсем не занимался исследованиями и усовершенствованиями своих двигателей. 
Являясь великим изобретателем, он оказался не совсем удачным коммерсантом. 

Все это заканчивается, когда появляются первые промышленные двигатели, которые, как оказалось, не 
могли работать из-за множества недоделок, допущенных при производстве на заводах. Ведь производство таких 
двигателей требовало высокой точности изготовления деталей, а также использования новых жаропрочных 
материалов. Все это не могли позволить себе большинство из существующих на тот момент предприятий. 
Столкнувшись с этими проблемами, некоторые фирмы заявили о «непригодности» двигателей Дизеля для 
серийного производства. Его недоброжелатели подхватили эту мысль и принялись упрекать Дизеля во всех 
смертных делах: от некомпетентности до воровства чужих идей. В Германии поднимается волна жесткой критики 
в адрес Дизеля, ведь он не сделал обещанного: его двигатель потреблял не угольную пыль, на что рассчитывали 
угольные магнаты, а жидкое топливо – нефть. Созданный Дизелем двигатель был не нужен Германии, он явился 
прямо враждебным ее промышленным интересам, находивший себе применение в чужих странах, например, 
России и усиливающий их захватнические империалистические стремления. И эта нарастающая критика привела 
к последующей трагедии Дизеля. С высоты своего триумфа он не заметил, как сходились над его головой копья 
великой войны, войны угля и нефти. 

В 1912 г. Рудольф Дизель приезжает в Америку. Инженерная общественность мира привыкла видеть в 
нем крупного преуспевающего специалиста, находящегося в зените славы. В лекционных залах, где он выступал 
с докладами, в вестибюлях гостиниц и фойе театров его осаждали корреспонденты. Сам Эдисон – чародей 
американского изобретательства, который получил в США 1093 патента и около 3-х тысяч в других странах мира 
– тогда публично заявил, что двигатель Рудольфа Дизеля является вехой в истории человечества. 

Корректный, сдержанный, одетый в строгий черный фрак, Дизель стоически переносил все эти 
высокопарные представления и ни один из слушавших его выступления американских инженеров не мог даже 
заподозрить тогда, что блестящий докладчик, рассказывающий на прекрасном английском языке о перспективах 
своего двигателя, находился в отчаянном положении, близком к полному краху. Чем лучше его принимали за 
границей, тем яростнее становились нападки на Дизеля в самой Германии. 

Уничтожать изобретение уже было нельзя, оставалось только скомпрометировать его творца и хотя бы 
этим бросить тень на его детище. Вокруг Дизеля постепенно создается невыносимая обстановка. Травля, 
поднятая в печати, заставляет его сильно страдать, ведь создалось общественное мнение, что он только 
запатентовал то, что сделали другие. 

С большими нападками на двигатель и лично самого Дизеля выступал бывший профессор в Аахене, 
восьмидесятилетний Людерс, сдавший в печать в 1912 г. обширную рукопись объемом 236 страниц с 
насмешливым названием «Миф Дизеля». Даже явные враги стеснялись ссылаться на эту работу бывшего 
профессора, до того злобный и пристрастный характер она носила. Тут отрицались даже все заслуги 
изобретателя на том основании, что двигатель, созданный в Аугсбурге в 1897 г., существенно отличается от того, 
каким он описывается в патенте Дизеля и его первой теоретической брошюре. Смысл книги Людерса заключался 
в том, что изобретательская деятельность Дизеля – это миф, созданный им самим. Нефтяные моторы, 
работающие под названием дизель – только продукт машиностроительных заводов и их технологических бюро. 
На основании всего этого Людерс до крайности сгустив краски, обвинил Дизеля в недостаточной теоретической 
грамотности. Надвигался громкий скандал. Выход книги планировался в октябре 1913 г. 

«Уезжайте в Россию, в Америку. Там вас будут носить на руках» –предлагали ему друзья и 
единомышленники. «Невозможно – отвечал тот – пока я в силах, я буду работать над полным осуществлением 
программы моей жизни. Доживу до 55 лет и, если не смогу больше работать, уйду из жизни совсем». 
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1913 г. Дизель начал с разъездов: сначала он побывал в Париже, Берлине, Амстердаме, а затем посетил 
в Баварских Альпах своего бывшего компаньона Зульцера, на заводе которого когда-то проходил практику. 
Старых друзей поразили перемены, происходящие в последнее время с Рудольфом. Всегда сдержанный и 
осторожный, он как будто без следа утратил эти качества и с видимым удовольствием стремился в опасное 
горное путешествие, предаваясь рискованным мероприятиям. 

К концу лета 1913 г. разразился финансовый кризис. Дизель стал полным банкротом. В этот момент, еще 
совсем недавно отказывавшийся от хорошо оплачиваемых должностей в американских фирмах, он внезапно 
принимает предложение нового двигателестроительного завода в Англии занять у них должность всего лишь 
инженера-консультанта. Узнав об этом, Британский королевский автоклуб обратился к нему с просьбой сделать 
доклад на заседании клуба, на что Дизель также ответил согласием и начал готовиться к поездке в Англию. 

Вечером с двумя своими коллегами и друзьями 29 сентября 1913 года из Антверпена Дизель отправился 
на пароме «Дрезден», идущий через Ла-Манш в Харвич (Англия). Около десяти вечера Рудольф Дизель 
раскланялся со своими друзьями, договорился о последующей встрече и спустился в каюту №18 (с тех пор на 
паромах следующих через Северное море в Англию, каюты с таким номером не существует). Утром в 
назначенное время на место встречи он не пришел. 

 

 
 

Колесный паром «Дрезден» после реконструкции (современная фотография) 

Исчезновение Дизеля с парома «Дрезден», как и всякое таинственное и трагическое событие, породило в 
свое время немало версий причин его смерти. Существовало, например, предположение, что Дизеля убрал 
Германский генеральный штаб, опасавшийся накануне войны передачи англичанам сведений о двигателях, 
строящихся для немецких подводных лодок. Ходили слухи о причастности к этой трагедии Эммануила Нобеля и 
других держателей многочисленных патентов Дизеля. Высказывалось также предположение, что Дизеля просто 
смыло за борт волной, когда он ночью вышел на палубу. Семья отстаивала версию самоубийства – дескать дела 
Дизеля находились в плачевном состоянии, нервы вновь расшатались, сознание подсказывало ему только один 
шаг, как выход из создавшегося положения, но это был шаг за борт… 

Через год, в июле 1914 г., началась Первая мировая война. Это окончательно отодвинуло на задний план 
загадку исчезновения Рудольфа Дизеля. 

Огромной и неоспоримой заслугой Рудольфа Дизеля было то, что в результате многолетней кропотливой 
творческой работы ему удалось преодолеть многие неудачи, разрешить массу конструктивных и технологических 
проблем, реально претворить в жизнь прогрессивные идеи, некоторые из которых до него были далеки от 
воплощения. В результате был создан надежный и высокоэкономичный двигатель, совершивший 
революционный скачок в двигателестроении. 

Мир воздал Рудольфу Дизелю довольно редкую в истории техники честь: начал писать его имя с 
маленькой буквы, называя созданный им двигатель «дизелем». Это был шаг в Вечность. Дизель стал в ряд с 
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немногими во главе прогресса, и уже второй век творцы новых автомобилей, локомотивов, лайнеров и всего 
того, где требуется современный двигатель, поклоняются творению Дизеля, что обессмертило его имя. 

124 года тому назад, 17 февраля 1894 г., двигатель инженера Р. Дизеля проработал всего одну минуту, 
которая стала исторической для науки и техники.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТУРБОПОРШНЕВИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ  
У СКЛАДІ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ 

 
Тимошевский Б. Г., д-р техн. наук, проф.; Ткач М. Р., д-р техн. наук, проф. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Енергетичні системи енергетики всі більш відчувають наслідки процесів, які відбуваються на ринках 
первинних енергоносіїв. Енергетичний менеджмент та науковці вимушені впроваджувати організаційні та технічні 
заходи, які дозволили би знизити собівартість генерації енергії та витримати гостру конкурентну боротьбу за 
ринки збуту. 

Досягнення цієї мети, можливо, перш всього, за рахунок зниження собівартості електричної та теплової 
енергії, яка виробляється. Теплоенергетичні установки та двигуни, які входять до їхнього складу та 
використовуються на ряді енергетичних об'єктів в теперішній час, мають відносно високу питому витрату палива 
та не досить високий коефіцієнт корисної дії й коефіцієнт використання палива (КВП). Навіть при роботі за 
теплофікаційними циклами коефіцієнт використання палива на цих станціях не перевищує 70 %. У стаціонарній 
енергетиці перевага завжди віддавалася паротурбінним установкам. Паротурбінні установки мають ККД, що не 
перевищує 36 %, а загальний коефіцієнт використання палива в теплофікаційних циклах реально не перевищує 
70 % [3].   

Однак такий стан справ неприйнятний в умовах постійного зростання вартості первинних енергоносіїв та 
жорсткої конкуренції. Сьогодні генеральний напрямок розвитку світових енергогенеруючих компаній спрямований 
на вдосконалення енергетичні технології з метою одержання максимального прибутку від використання 
енергоносіїв. Підвищення економічної ефективності можливо винятково за рахунок перерозподілу часток між 
виробленою електричною та тепловою енергією у бік максимального збільшення частки першої, як найбільш 
коштовної. Виробництво теплової енергії є, безумовно, допоміжним процесом, мета якого принести додатковий 
прибуток від експлуатації енергетичного комплексу. Неприпустимим є положення, коли високе значення 
коефіцієнта використання палива досягається шляхом застосування ефективної когенерації при використанні 
первинних теплових двигунів з низькою паливною економічністю.  Такий підхід вводить в оману, як енергетичних 
менеджерів, що приймають стратегічні рішення, так і фахівців області проектування енергетичного устаткування. 

 Крім того, когенераційне устаткування, яке працює в умовах низькопотенційних ресурсів, завжди є 
коштовним, що істотно впливає не тільки на проектну вартість енергетичних об'єктів, собівартість вироблених 
енергоносіїв, а й на окупність та економічну ефективність у цілому. 

  Із цього випливає необхідність використання у складі генеруючих комплексів первинних двигунів з 
максимальним ККД, до дасть можливість виробляти більшу частку коштовної електричної енергії.  

 На теперішній час широковідомі стаціонарні та плавучі енергогенеруючі потужності, які базуються на 
високоефективних середнєобертових ДВЗ. В якості приклада можна навести кілька генеруючих потужностей, 
серед яких енергогенеруюча станція, яку побудували в Бразилії сумісно STX Heavy Industries и MAN Diesel & 
Turbo. На цій станції для приводу генераторів в якості головних використовуються 38 двигунів MAN 18V32/40 та 2 
допоміжні двигуни MAN 9L32/40. Сумарна потужність станції становить 340 МВт, питома витрата важкого палива 
по електричній енергії – 0,212 кг/(кВт×год) або ККД 42,5 %. Загальний вигляд частини машинного відділення 
наведений на рис. 1. 

Одним зі шляхів підвищення ефективності енергетичних стацій є використання малообертових 
турбопоршневих ДВЗ із розвинутою системою використання низькопотенційної теплоти. На сьогодні найменша 
витрата важкого палива таких дизельгенераторів складає 0,175 кг/(кВт×год), а ККД 51,4 % без додаткової 
утилізації, а ресурс перевищує 150 тис. год.  

Як приклад можна навести одну з перших введених в експлуатацію електростанцій у м. Чибо (Японія). На 
цій електростанції використовувався двопаливный двигун MAN B&W 12K80MC-GI-S із частотою обертання 103,4 
об/хв, 30-полюсний електрогенератор фірми Meidensha потужністю 40 МВт. Ефективний КПД двигуна склав 49,3 
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%, по електричній потужності, що віддається в мережу, – 42,6 %, а коефіцієнт використання палива (КВП) із 
використанням комплексної системи глибокої утилізації тепла на теплофікацію, склав 65,3 %. 

 

  
Наведені вище дані свідчать про те, що КВП генеруючи потужностей  на базі сучасних високоефективних 

ДВЗ залишається не досить високим та значна кількість тепла викидається в навколишнє середовище. Це 
пояснюється, у першу чергу, тим, що існуюча концепція раціонального використання низькопотенційного тепла не 
припускає утилізацію енергії наддувного повітря, води й масла на таких об'єктах. Було прийнято вважати, що 
доля цих джерел низькопотенційного тепла у загальному балансі незначна і їхня утилізація не дає істотного 
ефекту, а лише приводить до ускладнення теплової схеми та невиправданому збільшенню капітальних вкладень.  
Дійсно, підвищення ефективності робочого процесу ДВЗ привело до істотного зниження частки тепла, що 
відводиться з охолоджуючою водою та маслом, але в той же час істотно зросла частка тепла, що відводиться від 
наддувного повітря.  При великих потужностях ДВЗ, характерних для стаціонарних енергоустановок, ці ресурси 
вторинні тепла стають досить помітними. 

Вирішення проблеми  
Зниження витрат первинних енергоносіїв та зменшення собівартості виробленої енергії та, як результат, 

підвищення економічної ефективності генеруючих потужностей, може бути досягнуте за рахунок використання 
високоекономічних малообертових турбопоршневих ДВЗ із комплексним використанням усіх джерел вторинного 
тепла, таких як випускні гази, надувне повітря, охолоджуюча вода та масло. При цьому основна увага 
приділяється виробництву електричної енергії, як за рахунок основного первинного ДВЗ, так й за рахунок 
газотурбогенератора, який використовує надлишок енергії відпрацьованих газів, що непотрібні для приводу 
компресору надувного повітря. Такий підхід визначається, насамперед, тим, що вартість електричної енергії у 
1,3...1,7 раз перевищує вартість теплової енергії в порівнянних умовах.  

У розглянемо варіант генеруючої потужності (рис. 2), яка комплектується чотирма газовими двигунами 
14К108МС-S, які забезпечують електричну потужність на клемах генератора 97,3 МВт кожний. При розробці 
схемних та конструктивних рішень енергетичних об'єктів подібного роду варто враховувати той факт, що навіть у 
випадку утилізації найбільш ефективним є одержання максимальної електричної потужності, а теплова 
потужність у цьому випадку є все-таки додатковою, хоча й досить важливою складовою енергетичного балансу. 
Це пояснюється, насамперед, тим, що у випадку потреби, теплова енергія може бути отримана в котельних 
установках, ефективність яких (КВП) досягає 92 %. Таким чином, когенерацію все-таки варто розглядати, як 
утилізаційний процес. Враховуючи те, що на режимах роботи ДВЗ, близьких до номінального, енергія випускних 
газів суттєво перевищує потреби турбонаддувного агрегату, виникає можливість корисного використання цього 
надлишку на виробництво електричної енергії. Відмінною рисою наведеної схеми є те, що двигуни працюють по 
турбокомпаундній схемі та випускні гази розділяються на два потоки: основний потік направляється в газову 
турбіну приводу компресора турбонаддувного агрегату, а частина газів надходить у вільну газову турбіну, 
навантажену на асинхронний генератор. Розрахунки показують, що електрична потужність, що знімається із цього 
генератора на номінальному режимі двигуна, становить 11,5 МВт. 

 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд частини машинного відділення 
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Таке схемне рішення дозволяє підвищити сумарний ККД двигуна до 59,8 % та знизити приведену питому 
витрату газового палива до 0,188 нм

3
/(кВт×год) або143 г/(кВт×год) у перерахуванні на масову витрату. 

З метою глибокої утилізації тепла для теплофікації передбачене використання тепла охолоджуючої води, 
циркуляційного масла та наддувного повітря. Із цією метою мережева вода спочатку подається в теплообмінник, 
де підігрівається за рахунок тепла охолоджуючої води, потім  у маслоохолоджувач і далі в охолоджувач 
наддувного повітря. Підігріта вода надходить у комбінований утилізаційний котел, що обладнаний додатковим 
опалювальним пристроєм для забезпечення потреб у тепловій енергії в холодну пору року, і далі до споживачів. 

З огляду на те, що ДВЗ використовують у якості палива природний газ, який не містить великих кількостей 
сірки, у конструкції утилізаційного котла передбачається установка конденсаційної секції, що дозволяє здійснити 
глибоку утилізацію тепла випускних газів і знизити їхню температуру до 358 до (85 

о
С).  

При роботі двигунів на номінальному режимі така станція забезпечує електричнупотужність 435,2 МВт та 
виробляє 124,7 МВт (107,0 Гкал/год) тепла для цілей теплофікації (без додаткового використання палива в 
комбінованому котлі). Таким чином, коефіцієнт використання палива в даному варіанті становить 78,8 %, що 
представляється досить високим показникам для теплових станцій. З урахуванням споживання енергії на власні 
потреби дійсний ККД такої електростанції складе приблизно 58,6 %, а КВП - 74,9 % відповідно.  

Використання чотирьох газових двигунів у складі електростанції дозволяє працювати в широкому діапазоні 
навантажень при високих показниках паливної економічності шляхом вимикання частини двигунів у випадку 
зниженні потреб в електроенергії. Таке технічне рішення також дозволяє проводити регламентні роботи на 
двигунах і допоміжному устаткуванні без виводу станції з експлуатації, а лише при зниженні номінальної 
потужності на 25 %.  Одним з важливих переваг теплоенергетичних станцій на базі ДВЗ є відсутність системи 
водопідготовки та конденсатно-живильної системи, наявність яких у паротурбінних ТЕЦ не тільки істотно 
ускладнює технологічний процес, але й значно підвищує вартість виробленої енергії. 

Упровадження теплових електростанцій на базі ДВЗ в Україні істотно стримується відсутністю виробників 
потужних і високоекономічних двигунів. Однак при невеликих потужностях можуть бути використані 
среднеобертові газові двигуни типу 10ГД100А, які серійно випускаються ДП "Завод імені Малишева". Якщо 
використовувати ці машини за схемою, наведеної на рис. 2 та впровадити турбокомпаундну систему, то цілком 
можливо одержати задовільні результати. Розрахунки показують, що сумарна електрична потужність на клемах 
синхронних генераторів у цьому випадку складе приблизно 7,9 МВт, а додаткова потужність, яку можна зняти з 
асинхронних генераторів – приблизно 1,03 МВт. Наведеної такої станції приблизно ККД 49,5%, а питома витрата 
газу 0,227 нм

3
/(кВт×год) або 173 г/( кВт×год) у перерахуванні на масову витрату. Завдяки утилізаційному 

устаткуванню можна одержати додатково 4,34 МВт (3,72 Гкал/год) теплової потужності для теплофікації, що 

 

Рисунок 2 – Теплова схема ТЕК на базі малообертових газових турбопоршневих ДВЗ 
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дозволяє досягнуть КВП приблизно 76,7%. З урахуванням витрат енергії на власні потреби дійсні значення ККД 
по електроенергії складе 47 %, а КВП - 72,8 % відповідно.  

Незважаючи на невелике зниження показників ефективності електростанцій на базі вітчизняних газових 
ДВЗ, їхня економічна ефективність виявляється вище, ніж аналогічних теплових станцій з паротурбінними або 
газотурбінними агрегатами.  

Електричні станції такої потужності представляються досить ефективними, особливо у зв'язку із 
впровадженням концепції децентралізованого регіонального енергопостачання. 

Висновки 

1. Для енергогенеруючих потужностей найбільш доцільними є технічні рішення, спрямовані на максимальне 
виробництво електричної енергії, як найбільш дорогого товарного продукту.  

2.  Застосування турбопоршневих газових ДВЗ у складі теплових електричних станцій дозволяє підвищити 
їхню теплову ефективність до 75 % і збільшити частку виробленої високопотенційної електричної енергії до 
47...56 % залежно від типу та досконалості використаних двигунів.  

3.  Доцільним є застосування турбокомпаундних газових ДВЗ із розвиненою системою комплексної утилізації, 
у яких використовуються всі можливі джерела вторинного тепла – охолоджуючої води, циркуляційного масла, 
наддувного повітря та випускних газів. 

4.  Резервом подальшого підвищення ефективності є вдосконалення робочого циклу з метою перерозподілу 
теплового балансу убік зниження кількості тепла, що відводиться від двигуна у системи й навколишнє 
середовище та підвищення частки енергії палива, яка перетворюється на електричну енергію.  
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У роботі описано особливості створення моторної установки для дослідження теплових режимів роботи 
двигуна транспортного засобу, обладнаного системою впорскування газового палива, в умовах експлуатації 
засобами ITS. Розглянуто і обґрунтовано схему інформаційного обміну між елементами системи вимірювань і 
склад вимірювального комплексу для дослідження роботи транспортного засобу, обладнаного системою 
впорскування газового палива, в умовах експлуатації засобами ITS.  
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моніторингу параметрів технічного стану транспортного засобу. 
Актуальність проблеми. Ефективність функціонування транспортних засобів (ТЗ), як складної технічної 

системи, залежить від його технічного стану [1]. У зв’язку з цим виникає потреба визначення його технічного стану 
і керування ним в умовах експлуатації на основі даних, отриманих в процесах моніторингу та при прогнозуванні 
основних його параметрів.  Моніторинг процесів прогрівання двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), працюючого 
на зрідженому газовому паливі, має суттєві складності тому, що потребує формування вимірювального комплексу 
на основі ТЗ. Для цього доцільно враховувати інформацію системи OBD (On Board Diagnostic), зокрема 
інформацію, отриману скануванням пам'яті електронного блоку керування (ЕБК) ТЗ спеціальними технологічними 
засобами (за наявності) [2]. Аналіз літературних джерел показав, що дослідження структури вимірювального 
комплексу для моніторингу теплових режимів роботи ДВЗ транспортного засобу, обладнаного системою 
впорскування газового палива, в умовах експлуатації засобами ITS не проводились і, відповідно, не розроблявся 
для цього дослідження вимірювальний комплекс, який забезпечує дистанційний моніторинг засобами ITS ДВЗ 
транспортного засобу, що й підтверджує актуальність даної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Для дослідження температурних режимів роботи ТЗ з двигуном, 

обладнаним системою впорскування газового палива в умовах експлуатації потрібно вимірювати параметри 
технічного стану ТЗ, щонайменше в частині витрати палива, температур технологічних рідин, часу теплової 

http://www.nerc.gov.ua/
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підготовки, частоти обертання, швидкості і положення ТЗ. Для аналізу отриманих значень параметрів технічного 
стану ТЗ додатково потрібно отримати коефіцієнт надлишку повітря, температуру каталізатора, напругу на 
датчиках О2 каталізатора, тиск і температуру у впускному колекторі, напругу бортової мережі - зарядки 
акумулятора. В частині використання системи впорскування газового палива особливо потрібна додаткова 
фіксація і дослідження параметрів теплоносіїв в системі охолодження двигуна ТЗ. Проведення досліджень 
бензинового ТЗ, оснащеного системою впорскування газового палива, викликано особливостями процесів 
теплової підготовки ТЗ в період після пускового прогріву і особливостями запуску системи впорскування газу. 
Специфічні особливості зрідженого газового палива та конструкції газової паливної апаратури для його подачі у 
двигун є причиною ускладнень при запуску транспортного двигуна, який працює на зрідженому газовому паливі в 
умовах низьких температур навколишнього середовища. Проаналізувавши існуючі в ТЗ засоби і методи 
визначення вказаних параметрів технічного стану, сучасне обладнання та інформаційні можливості ITS, авторами 
запропонований варіант структури моторної установки, оснащеної засобами моніторингу, для здійснення 
дистанційного дослідження температурних режимів роботи ДВЗ транспортного засобу, обладнаного системою 
впорскування газового палива, в умовах експлуатації, схема розміщення додаткових датчиків контролю 
температури та їх взаємодії, ДВЗ переобладнаного на живлення газовим паливом наведена на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема 
 

Як дослідний ТЗ було обрано KIA Сееd 2.0 5МКПП з двигуном G4GC, обладнаних газобалонним 
обладнанням 4-покоління у складі інжекційного газового редуктора Тomasetto AT-09 Alaska, форсунок Hana, блоку 
керування STAG, температура (за параметрами температури охолоджуючої рідини) запуску газової апаратури 45 
˚Ϲ. Система моніторингу параметрів технічного стану дослідного ТЗ включає в себе: штатні датчики 

транспортного двигуна і ТЗ, штатні датчики системи подачі газового палива, електронного блоку керування (ЕБК) 
транспортного двигуна і ЕБК системи подачі газового палива, лінії системи стандарту OBD-II, адаптер (сканер) 
OBD-II [3]. 

Для отримання інформації про параметри технічного стану системи охолодження двигуна ТЗ, системи 
подачі зрідженого палива, відбулося в ТЗ встановлення додаткових датчиків температури (рис. 1), які 
під’єднуються до контролеру сканеру - комунікатору (трекеру). В системі моніторингу використовувався трекер 
компанії «Відеокомпроекти» - це компактний ГЛОНАСС/GPS/GSM термінал призначений для визначення 
координат транспортного засобу і їх передачі по мережі GSM [4]. В цілому GPS термінал-трекер компанії 
«Відеокомпроекти» дозволяє швидко і легко визначати місце розташування віддалених рухомих об'єктів 
(вантажних, легкових автомобілів тощо). Загальний вигляд трекеру та датчику температури зображений на рис. 2.  

Основні технічні характеристики трекера: компанії «Відеокомпроекти»: 
- Частотний діапазон, МГц - GSM850/900/1800/1900; 
- Передача даних - GPRS клас 10, SMS (текст, данні); 
- Характеристики ГЛОНАСС/GPS - NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, WGS-84GPS приймач: 50 

каналів; Чутливість: -161 дБм; 
- Інтерфейси: 3 - цифрових входу; 5 – цифрових виходи; 1- аналоговий вхід; 1-Wire; Роз’їм для 

блоку живлення; SMA для зовнішньої GPS антени; 
- Живлення - +10….+30 V; 
- Розміри - 112 х 75 х 21; 
- Вага - 80 г. 
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Рисунок 2 – Загальний вигляд датчика і трекера компанії «Відеокомпроекти» 
Як датчик температури використовувався датчик Arduino DS18B20. Цифровий датчик DS18B20 є одним з 

найбільш популярних температурних датчиків, він використовується в водонепроникному корпусі для 
вимірювання температури води або інших рідин. DS18B20 - це цілий мікроконтролер, який може зберігати 
значення вимірювань, сигналізувати про вихід температури за встановлені межі (самі кордони ми можемо 
встановлювати і змінювати), міняти точність вимірювань, спосіб взаємодії з контролером і багато іншого [5]. До 
особливостей цифрового датчика DS18B20 відноситься: похибка вимірювання не більше 0,5 °С (для температур 
від -10 °С до + 95 °С), що дозволяє точно визначити значення температури; йому не потрібно додаткове 
калібрування; температурний діапазон вимірювань лежить в межах від -55 С до +125 °С; датчик живиться 
напругою від 3,3 до 5 В; можливість програмно задати максимальну роздільну здатність до 0,0625 С, найбільше 
дозвіл 12 біт. В якості бортового транзитного серверу СМПТС для виведення та збереження отриманої 
інформації може використовуватись смартфон або планшет, після встановлення на них необхідного програмного 
забезпечення, а також персональний комп’ютер всі ці пристрої повинні мати підключення до Інтернет мережі. 

Висновок. У роботі обґрунтовано склад моторної установки обладнаної засобами моніторингу для 

дослідження температурних режимів роботи ДВЗ транспортного засобу, обладнаного системою впорскування 
газового палива з можливістю дистанційної реєстрації і виводу отриманих результатів на віддалений комп’ютер 
засобами ITS при проведенні досліджень в умовах експлуатації ТЗ. 
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УДК 629.12.03 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК   

З ТЕРМОХІМІЧНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ ЕНЕРГІЇ 

Чередніченко О. К., доц., канд. техн. наук 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Актуальність дослідження. Необхідність виконання вимог законодавчих актів Міжнародної морської 

організації щодо зниження впливу суднової енергетиці на навколишнє середовище визначає запит практики, 
спрямований на раціональне використання енергії палива в енергетичних установок суден та об’єктів 
океанотехніки.  

Робоча наукова гіпотеза дослідження полягає в тому, що раціональне використання енергії палива та 

утилізація вторинних енергоресурсів теплових двигунів в суднових енергетичних установках можливо 
застосуванням термохімічних технологій, а саме термохімічної конверсії вуглеводневих та альтернативних палив, 
перетворенням енергії в металогідридних утилізаційних установках, використанням плазмохімічних систем 
горіння. Це вимагає комплексного теоретичного та експериментального дослідження ефективності енергетичних 
установок з використанням термохімічних технологій для суден та об’єктів океанотехніки, розробки 
узагальнюючих критеріїв оцінки ефективності термохімічних перетворень енергії в енергетичних установках, 
синтезу відповідних схемних рішень суднових енергетичних установок, підсистем і устаткування, а також 
методології визначення раціональних параметрів інноваційних енергетичних установок. 

Об'єктом дослідження є процеси перетворення енергії в енергетичних установках, створених на базі 

теплових двигунів шляхом реалізації методології застосування термохімічних технологій, їх внутрішні 
взаємозв'язки і взаємодія з навколишнім середовищем. Предмет дослідження є закономірності та параметри 

процесів перетворення енергії в енергетичних установках на базі теплових двигунів шляхом реалізації 
методології застосування термохімічних технологій для суден і об'єктів океанотехніки. 

Методи і методики  дослідження: 

 системний аналіз процесів перетворення енергії в енергетичних установках на базі теплових 
двигунів з використанням термохімічних технологій з урахуванням впливу навколишнього середовища; 

  математичне та фізичне моделювання з використанням фізичних та обчислювальних 
експериментів на базі моделей об’єктів досліджень; 

 застосування сучасних об'єктно-орієнтованих підходів до дослідження складних технічних 
систем з суміщенням принципів стратегії функціональної декомпозиції з інкапсуляцією; 

 розрахунково-аналітичні методи досліджень, які базуються на законах термодинаміки, системі 
балансових рівнянь щодо значень мас, витрат та тиску робочих тіл і енергоносіїв;  

 фізичне моделювання процесів в елементах СЕУ з використанням безпосередніх методів 
перетворення параметрів, що вимірюються. 

Задачі дослідження  
1. Розробка методології визначення раціональних параметрів перспективних енергетичних установок та 

узагальнюючих критеріїв оцінки ефективності термохімічних перетворень енергії в енергетичних установках. 
2. Розробка математичних моделей суднових енергетичних установок із застосуванням термохімічних 

технологій, а саме термохімічної конверсії вуглеводневих та альтернативних палив, перетворенням енергії в 
металогідридних утилізаційних установках, використанням плазмохімічних систем горіння з адекватним 
відображенням  взаємозв'язків процесів енергоперетворення, параметрів підсистем і елементів.  

3. Установлення методами математичного моделювання впливу схемних рішень суднових енергетичних 

установок із застосуванням термохімічних технологій на показники енергетичної ефективності з урахуванням 
взаємозв'язків термодинамічних, гідравлічних та технологічних параметрів. 

4. Визначення раціональних параметрів суднових енергетичних установок із застосуванням термохімічних 

технологій на основі комплексного дослідження методами математичного моделювання  сумісного 
функціонування підсистем та елементів.  

5. Створення фізичних моделей елементів та підсистем суднових енергетичних установок із застосуванням 

термохімічних технологій.  
6. Виявлення експериментальними методами закономірностей впливу параметрів процесів термохімічних 

перетворень енергії на  показники СЕУ. 
7. Вивчення закономірностей впливу хіммотологічних властивостей палив та параметрів навколишнього 

середовища на показники ефективності термохімічних перетворень енергії в енергетичних установках суден та 
об’єктів океанотехніки. 

 Практичне значення отриманих результатів буде полягати у тому, що: 

 розроблено теоретичні основи й узагальнений метод визначення характеристик енергетичних 
установок суден та об’єктів океанотехніки з термохімічними перетвореннями енергії вуглеводневих та 
альтернативних палив, а саме термохімічної конверсії палив, перетворенням енергії в металогідридних 
утилізаційних установках, використанням плазмохімічних систем горіння; 

 науково обґрунтовані технічні рішення по створенню перспективних суднових енергетичних 
установок з раціональним використання енергії палива та утилізацією вторинних енергоресурсів теплових двигунів 
з використанням термохімічних технологій; 
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 розроблені схемні та інженерно-технічні рішення енергетичних установок суден та об’єктів 
океанотехніки з використанням термохімічних технологій перетворення енергії вуглеводневих та альтернативних 
палив, які відповідають перспективним вимогам IMO. 

 
 
 
 
 
УДК 629.12.03 

 
ТЕРМОАКУСТИЧНІ  СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ   

В  СУДНОВІЙ  ЕНЕРГЕТИЦІ 
Коробко В. В., канд. техн. наук 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Для сучасного стану судноплавства характерним є зростання вимог, що до економічності суден та їх 
екологічної безпечності. Задовільнити ці вимоги є досить складною проблемою, оскільки вирішення може бути 
знайдено з урахуванням взаємно пов’язаних та суперечливих факторів.  

Завдяки впровадженню низки нових технічних рішень, була підвищена економічність суднових двигунів, 
зменшені об’єми шкідливих викидів. Для нових суден пропонуються  суднові двигуни, характеристики яких 
задовольняють вимогам TIER II та TIER III. Зростання ефективності двигунів призвело до змін параметрів 
вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР) СЕУ. Так, зменшилася температура відходячих газів ДВЗ, при цьому 
зросла температура надувного повітря, підвищилась температура рідини систем охолодження, з’явились робочі 
речовини з кріогенною температурою, це LNG та LPG палива.  

Таблиця 1 – Температури теплоносіїв ВЕР сучасних СЕУ  

Теплоносій 
МОД СОД Характеристика ВЕР 

Температура [ K ]  

Відхідні гази ДВЗ 490 - 530 500 - 690 Середньотемпературні ВЕР  

Надувне повітря 400 - 490 380 - 470 – 

Рідина системи 
охолодження 

355 - 360 360 - 370 Низькотемпературні ВЕР  

Оточуюче середовище, 
повітря та забортна вода 

298 298 ISO ambient reference conditions 

LNG паливо 111 111 
Низькотемпературні (НТ)  
або кріогенні – температура 

нижча за довкілля 

LРG паливо 225 225 

120/510 Ethylene (вантаж) 169 169 
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З метою стимулювати створення нових технологій енергозаощадження та захисту довкілля, IMO був 
запропонований узагальнюючий критерій - EEDI – Energy Efficiency Design Index [1], який має застосовуватись при 

проектуванні нових суден.  

                         

2
* *

*

fNe SFC CCO emission
EEDI

Transport work DWT speed
 [gCO2/ton-mile].     (1) 

Можна бачити, що головна парадигма такого підходу – це зменшення споживання вуглецевих палив на 
транспортування тони вантажу. Тобто для отримання максимальної транспортної роботи, маса вантажу, взятого 
на борт, має бути максимальною. Досягнути цього можна за рахунок зменшення таких складових дедвейту, як 
вага обладнання СЕУ та об’єм запасів робочих речовин (палива, мастила, води). 

За таких умов склалася ситуація, коли, в деяких випадках, схеми утилізації ВЕР,  основані на класичному 
циклі Ренкіна, стають малоефективними або економічно недоцільними. Ці обставини вимагають розробки нових 
інноваційних заходів до енергозбереження в судновій енергетиці.  

Зрозуміло, що найбільша увага має бути зосереджена на розробці та впровадженні енергогенеруючих 
технологіях енергозбереження, які здатні ефективно перетворювати низькотемпературні ВЕР СЕУ в механічну 

роботу.  
Так, останнім часом суттєво зростає інтерес до використання в судновій енергетиці систем на базі Оrganic 

Rankine Сycle (ORС), Trilateral Cycle (TC), термоелектричних перетворювачів, гібридних систем [2]. Деякі системи 
знаходяться на стадії випробувань.  

Теплоутилізаційна  ORС система  типу Opcon Powerbox була випробувана  в складі ЕУ RORO «Wallenius». 
Це судно оснащене ГД MAN B&W 8S60ME-C8, потужністю Ne=19,040 kW. На судні були змонтовані дві окремі 
установки – перша ORС1 утилізувала теплоту скидних газів ГД, друга установка ORС2 працювала за рахунок 
скидної теплоти ОНП. В ході випробувань установки Opcon Powerbox показали достатньо високу ефективність та 
надійність.  

Таблиця 2 – Характеристики установок Opcon Powerbox 

Установка Вага, кг Потужність, кВт Температура 
джерела,

 º
С 

ККД Економія 
пального, % 

ORС1 36000 800 230…250 13% 6 

ORС2 32000 400 110…140 7 % 4 

 
Але їх масогабаритні показники (табл. 2) суттєво ускладнюють можливості для широкого використання 

таких систем на флоті, особливо зважаючи на вимоги параметру  EЕDI.  
У подібних випадках у нагоді можуть стати установки на базі термоакустичних теплових машин (ТАТМ). 

Застосовування ТАТМ в СЕУ дозволяє суттєво спростити системи утилізації ВЕР, забезпечити отримання 
трансформованої теплової енергії або електричної.  

Як приклад розглянемо СЕУ LNG танкеру типу LNT A-BOX, який оснащений ГД Wartsila 12V50DF, 
потужністю 11700 кВт. Штатна система утилізації ВЕР задовольняє загально суднові потреби в тепловій енергії, 
споживаючи лише 40% енергії наявних теплових викидів. Таким чином, значні обсяги ВЕР, в тому разі кріогенної 
енергії LNG палива, втрачаються.  На рис. 1 показана схема термоакустичної енергогенеруючої системи 
утилізації потенціалу НТ скидних теплових ресурсів LNG танкеру LNT A-BOX, яка має утилізувати решту теплових 
викидів.  

 

 

Рисунок 1 –  Схема системи утилізації ВЕР СЕУ з ТАТМ 1 – ГД,  2 – УК, 3 - ОНП, 4 – нагрівач ТАД, 5 – ТАТГ, 6 – 

кріогенний ТАД, 7 – ТАТГ, 8 – 12 охолоджувачі систем СЕУ 
Для обраної СЕУ пропонується застосувати двоконтурну термоакустичну установку. В її 

високотемпературному контурі (ВТК) утилізується до 4500 кВт скидної енергії, відповідно, у 
низькотемпературному контурі (НТК) додатково маємо ще 450 кВт кріогенного потенціалу LNG палива.   
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Як навантаження для ТАТМ передбачені  електрогенератори з приводом від імпульсних двонаправлених 
турбін (ІДТ) [3], також можливо застосування термоакустичних рефрижераторів. 

Особливістю двоконтурної термоакустичної системи є використання ТАТМ з різними термодинамічними 
циклами. Для контуру ВТК – «УК – ОНП» передбачено використання ТАТМ з циклом Стірлінга, з 

(0,42 0,46)Стірлінг

ТАТД Carno .  
У низькотемпературному контурі – «LNG–NG–система охолодження ГД», з робочими температурами 

400…110 К, доцільними є ТАТМ, які працюють за циклом Брайтона. Термодинамічна ефективність таких ТАД не 

перевищує 
(0,18 0,20)Брайтон

ТАТД Carno , але це рішення цілком оправдано, оскільки в цьому контурі ТАД 
виконує функцію випарного теплообмінника системи регазифікації, а генерація електричної енергії є додатковим 
ефектом. Потужність термоакустичного турбогенератора може бути визначена, як 

                                                          
( )H C

ТАТГ ТАТД ІДТ ЕГ in outNe Q Q
 .                                 (2)  

Розрахунки показали, що використання ТАТМ у системі енергозбереження танкера LNT A-BOX дає 
можливість отримати додатково 600…750 кВт електричної енергії, що зменшить витрату палива на рівні 6…7,5 %.  

Таблиця 3 – Порівняння характеристик систем використання НТ ресурсів СЕУ 

Технології використання ВЕР СЕУ  (WHR System) Економія пального, 
% 

Турбокомпаундна система              (Mech. Turbocompounding) 7 

Trilateral Cycle                                   (TC) 10 

Гібридна система                              (Hybrid System) 10 

ORC                                                    (Organic Rankin Cycle)  7… 9 

Двигун Стірлінга                              (Sterling Engine) 1 

Tермоелектричні генератори           (TEG) 2,5 

Термоакустичні системи                  (ТАТМ) 6 …7,5  

 
Висновки. Використання ТАТМ в системах енергозбереження дає принципову можливість підвищити 

енергетичну ефективність СЕУ, знизити об’єм теплових викидів, зменшити емісію NOx, СО2.  Простота конструкції 
ТАТМ, їх помірні масогабаритні характеристики відповідають вимогам IMO, формалізованих у вигляді критерія 
EEDI.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ  
В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІБРИДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
Володарець М. В., volodarets.nikita@yandex.ru 

Український державний університет залізничного транспорту, м.   Харків 

З кожним роком кількість транспортних засобів зростає. Через це збільшується об’єми споживаного палива 
і викидів шкідливих речовин до атмосфери. Останнім часом на транспортних засобах впроваджують гібридний 
привод [1]. Найбільш ефективним є модернізація існуючих засобів особливо тих, що працюють більшу частину 
часу на неефективних навантаженнях [2]. Із цією метою було розроблено модель визначення параметрів двигуна 
внутрішнього згоряння в умовах експлуатації гібридних транспортних засобів. 

Вхідними даними для розрахунку є ряд значень потужності силової установки Nfі, яка визначається 
протягом певного часу роботи кожні Δη хвилин i-го інтервалу. В основі моделі лежить принцип того, що 
енергоємність накопичувача енергії Ene, МДж, має бути мінімальною для заданої потужності дизель-генераторної 
установки Neng, кВт, для заданих значень Nf і Δη за умови забезпечення заданого експлуатаційного циклу. 
 

                                                  
, , min.Ene Neng Nf

                                                (1) 
 

Енергоємність накопичувача енергії Ei,j на кожному етапі змінювання необхідної потужності транспортного 
засобу 
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         (2) 
Необхідна потужність силової установки 

 

                                                    
,j j jNeng Nust f Ene

                                           (3) 
Визначення необхідної енергоємності накопичувача енергії 

 

                                                       

min
j

jEne E
.                                                    (4) 

 
Обмеження, які накладаються на модель, зведено до системи 
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min max min max

max max
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Nf Nf Nf Neng Neng Nf

Ene Em Ene Ev

i n j Nsteep
    (5) 

 
Висновки. Запропоновано модель визначення параметрів двигуна внутрішнього згоряння в умовах 

експлуатації гібридних транспортних засобів. Її використання дозволить покращити економічну й екологічну 
складові експлуатації транспортних засобів. 
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Зростання економічного та екологічного збитку при аваріях суден змусили Міжнародну морську організацію 
(ІМО) звернути увагу всіх держав не тільки на невідкладні необхідність забезпечення безпеки судноплавства, а й 
на правила розслідування аварій. Для контролю над «людським фактором» були розроблені системи 
менеджменту - Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і запобіганням забрудненню 
(ISMCode), Міжнародний кодекс з охорони суден і портових споруд (ISPSCode), Система менеджменту якості (ISO 
9001: 2008), Система екологічного менеджменту (ISO 14001: 2004), Система менеджменту професійного здоров'я 
і безпеки (OHSAS 18001: 2007), та ін. 

Крім того, в 2013 році було прийнято Резолюцію ІМО А. 1075(28), в якій викладено низку питань щодо 
проведення розслідувань аварій і інцидентів на морі. Ця Резолюція пропонує всім державам прапора судна 
проводити відповідно до прикладеним Додатком розслідування всіх катастроф і серйозних аварій на море і 
надавати ІМО всі відповідні висновки [1]. 

Керівництво покликане надати допомогу інспекторам по виявленню особливих людських чинників, що 
сприяють аваріям і інцидентам на морі, дати практичну інформацію з техніки і процедур систематичного збору і 
аналізу інформації з людським фактором в ході розслідувань. В ньому викладається системний підхід і 
наводиться опис поетапного підходу в процесі дослідження будь-якого типу аварії або інциденту на море. Згідно 
до рекомендацій цього документа будь-яке розслідування в галузі безпеки повинно складати п'ять наступних 
аспектів: 

 люди; 

 довкілля; 

 обладнання; 

 процеси і процедури;  

 організація і фактори зовнішнього впливу. 
Документом детально прописано які дії і в якій послідовності необхідно виконувати, щоб забезпечити 

всебічний розгляд всієї інформації, отримати об’єктивний кінцевий результат. Пропонується наступний поетапний 
порядок дій: 

 збір даних про подію; 

 встановлення послідовності подій; 

 виявлення небезпечних дій (рішень) в сформованій небезпечній ситуації і деталізація кожного з 
них; 

 виявлення типу помилки або порушення; 

 виявлення прихованих чинників; 

 виявлення потенційних проблем безпеки і вироблення рекомендацій щодо її забезпечення. 

http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19830
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Результатом аварійної події, у загальному випадку, може бути поранення людини, заподіяння шкоди 
навколишньому середовищу або те й інше разом. Тому основна мета розслідування аварії або події полягає в 
запобіганні повторенню подібних подій шляхом виявлення причин і вироблення рекомендацій щодо їх усунення. 
Розслідування повинно проводитися якомога швидше після події. Якість доказів, особливо заснованих на 
обмеженості людської пам'яті, може з часом значно погіршуватися і розслідування, проведені із запізненням, як 
правило, не так повноцінні, як проведені негайно після події. Негайне розслідування демонструє високі стандарти 
справі всіх зацікавлених сторін. 

На рис. 1 наведено приклад – яким чином з використанням рекомендацій керівництва можна описати 
послідовність подій (починаючи від протікання паливопроводу дизель-генератора), яка призвела до аварії судна. 

 

Рисунок 1 – Приклад послідовності подій, яка привела до аварії судна 

Далі в Керівництві розглядається низка наступних питань, необхідна для складання всебічної і повної 
моделі ситуації, розгляд якої дозволить в наступному прийняти вірні рішення стосовно не тільки причин і наслідків 
аварійної події, а і виявлення фактів, що впливають на забезпечення майбутнього рівня безпеки судна, СЕУ, 
системи, конкретного суднового обладнання тощо. Далі в Керівництві розглядаються наступні питання: 

• місце події; 
• інформація свідків; 
• підкріплююча інформація; 
• послідовність розслідування; 
• виявлення фактів; 
• проведення опитувань; 
• вибір опитуваних; 
• соціальні чинники; 
• суднова організація; 
• умови роботи і життя; 
• суднові фактори; 
• управління на березі; 
• зовнішні впливи і навколишнє середовище; 
• виявлення фактів і їх аналіз; 
• дії щодо підвищення рівня безпеки. 
Висновки. Україна як учасник ряду міжнародних конвенцій, що регламентують безпеку судноплавства, 

виконує прийняті на себе зобов'язання в рамках цих Конвенцій. Відповідними державними структурами видано 
низку організаційно-керівних документів стосовно функціональних обов'язків відповідних підрозділів міністерств, 
відомств, портів, інших установ і організацій, щодо проведення спеціальних заходів із підвищення безпеки та 
посилення охорони на морі з виконанням вимог вказаних вище міжнародних Конвенцій. 
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Кісєтов Ю. В., канд. техн. наук, kisetov499@ukr.net; 
Кукліна О. Ю., канд. техн. наук, olga11kuklina@gmail.com; 
Єрмолаєв Є. Є., Золотов Д. О., Микульшин В. Ю., Причиненко С. О., магістранти  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Аварійність суден у морі – об'єктивна реальність, обумовлена складними факторами морської специфіки. 
Повне викорінення цього негативного явища, на жаль, не представляється можливим. Однак на практиці цілком 
допустимо впливати на аварійність за допомогою всіляких дієвих заходів і навіть домогтися її зниження на певний 
період часу. Важливою складовою наслідків аварій обладнання суднових двигунів внутрішнього згоряння (СДВЗ) 
є також можливі негативні впливи на навколишнє середовище. 

Характерною рисою сучасного етапу вирішення проблем аварійності процесів експлуатації суден є 
постійне впровадження численних організаційно-керівних і регламентуючих документів для судноплавних 
компаній і суднових екіпажів, які скеровані на питання підтримання необхідного рівня безпеки мореплавства. 
Прийняття Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС-74) визначило порядок огляду 
суден, рятувального та іншого обладнання, конструкцій, механізмів тощо. Зростання економічного і екологічного 
збитку при аваріях суден змусили Міжнародну морську організацію (ІМО) звернути увагу всіх держав не тільки на 
невідкладні необхідність забезпечення безпеки судноплавства, а й на правила розслідування аварій. Для 
контролю над «людським фактором» були розроблені системи менеджменту – Міжнародний кодекс з управління 
безпечною експлуатацією суден і запобіганням забрудненню (ISMCode), Міжнародний кодекс з охорони суден і 
портових споруд (ISPSCode), Система менеджменту якості (ISO 9001: 2008), Система екологічного менеджменту 
(ISO 14001: 2004), Система менеджменту професійного здоров'я і безпеки (OHSAS 18001: 2007) та ін. 

Система управління безпекою – структурована та документована система, яка дозволяє персоналу 
ефективно проводити політику судноплавної компанії стосовно забезпечення безпеки та захисту навколишнього 
середовища. (У докладі під судноплавною компанією маємо на увазі власника судна, або особу, наприклад 
управляючий або фрахтувальник по бербоут-чартеру, яка приймає на себе відповідальність за експлуатацію 
судна від судновласника і яка згодна прийняти на себе всі обов’язки та необхідні дії під час та після аварій). 

Поява документа Регістра судноплавства України «Процедура з сертифікації систем управління безпекою» 
[1] системно і детально описує питання підготовки і проведення аудиту судноплавних компаній, основними 
етапами якої можна назвати наступні: 

– розгляд і схвалення Свідоцтв про управління безпекою (SMC) компаній; 
– перевірку відповідності компаній та суден до вимог Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ), 

глави ІX Міжнародної конвенції СОЛАС і до схваленої документації з SMC;. 
– видачу документів про відповідність (DOC) та (SMC), у тому числі тимчасових; 
– проведення проміжних перевірок; 
– проведення додаткових перевірок. 
У документі також наведена детальна блок-схема процесу сертифікації компаній на відповідність вимогам 

МКУБ та/або Адміністрації. 
Видача свідоцтв повинна гарантувати, що Система управління безпекою повністю відповідає МКУБ, 

вимогам Адміністрації та задовільно функціонує і відповідає умовам використання судна. (У даному випадку 
термін «Адміністрація» – це уряд держави, під прапором якої має право плавати судно). Ця процедура 
використовується для видачі DOC та SMC від імені Адміністрації.  

Прийняття Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС-74) визначило порядок 
огляду суден, рятувального та іншого обладнання, конструкцій, механізмів тощо. Зростання економічного й 
екологічного збитку при аваріях суден змусили Міжнародну морську організацію (ІМО) звернути увагу всіх держав 
не тільки на невідкладні необхідність забезпечення безпеки судноплавства, а й на правила розслідування аварій. 
Для контролю над «людським фактором» були розроблені системи менеджменту – Міжнародний кодекс з 
управління безпечною експлуатацією суден і запобіганням забрудненню (ISMCode), Міжнародний кодекс з 
охорони суден і портових споруд (ISPSCode), Система менеджменту якості (ISO 9001: 2008), Система 
екологічного менеджменту (ISO 14001: 2004), Система менеджменту професійного здоров'я і безпеки (OHSAS 
18001: 2007) та ін. 
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Рисунок 1 – Блок-схема процесу сертифікації компаній на відповідність вимогам МКУБ та/або Адміністрації 

 
Висновки. Система управління безпекою являє собою достатньо складний в організаційно-керівному 

смислі інструмент, але його впровадження дає можливість суттєво підвищити рівень безпеки обладнання і систем 
суднової енергетичної установки. Крім того, Україна, як учасник ряду Міжнародних конвенцій, що регламентують 
безпеку судноплавства, повинна виконувати прийняті на себе зобов'язання в рамках цих Конвенцій. Державні 
структури контролюють відповідні установи і організації, щодо проведення спеціальних заходів із підвищення 
безпеки та посилення охорони на морі з виконанням вимог міжнародних Конвенцій. 

Список літератури 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Характерною принциповою рисою сучасного стану розвитку освітніх технологій є лавиноподібний вплив 
інформаційних технологій в практику учбового процесу навчальних закладів вищої освіти. Традиційні види 
навчальних форм надання інформації у вигляді лекційного матеріалу з використанням дошки, плакатів, макетів 
тощо в останні роки масово заміняються носіями даних з мережі інтернету, комп’ютерними фото- і 
відеоматеріалами, 3-D комп’ютерними інсталяціями. (Останнє являє собою техніку, яка використовує тривимірні 
об'єкти, призначені для зміни сприйняття простору людиною).  

Технічні можливості різноманітних гаджетів разом з мережами інтернету та мобільного зв’язку дозволяють 
суттєво змінити традиційні уявлення на склад і зміст учбового процесу – особливо стосовно методів наочного 
надання лекційного матеріалу, форм проведення практичних занять, оформлення самостійних завдань, курсових 
проектів тощо. Перспективи впровадження в учбовий процес технологій на базі штучного інтелекту і 
робототехніки, машинного навчання  обіцяють повністю революціонізувати сферу освітніх технологій. Останнє 
може суттєво змінити роль викладача. 

Уже сьогодні є можливість забезпечувати студентів учбовими матеріалами які мають персоналізований 
напрям. Такі матеріали націлені на більш глибоке вивчення напрямів учбової дисципліни цікавими для даного 
студента, пов’язаних з його виробничою діяльністю – існуючій або майбутній. Такий підхід може в майбутньому 
поставити питання зміни єдиного навчального плану для всіх студентів окремої спеціальності і перехід до 
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системи розширеної індивідуальної підготовки. Наприклад, при наявності такої можливості, студент може 
індивідуально, а не в складі своєї групи, вивчати ті предмети із складу дисциплін вільного вибору студентів, 
індивідуальні потреби в яких є для нього першорядними. Зрозуміло, що при цьому залишаються обов’язкові 
вимоги до рівня професіональної компетентності, які забезпечуються навчальними планами і програмами 
підготовки. 

Новий підхід потребує впровадження суттєвих змін в процеси організації, контролю і учбово-методичного 
забезпечення в начальному закладі. Сучасні можливості інформаційних технологій вже сьогодні дають 
можливість їх ефективного впровадження в роботу кафедр, деканатів, інших структурних підрозділів навчального 
закладу. Це наприклад – електронні відомості, віртуальні тести і контрольні завдання з дистанційним 
відслідковуванням результатів, автоматизована реєстрація відвідувань студентів.  

Сьогодні в практиці навчального процесу Національного університету кораблебудування достатньо широко 
використовується низка сучасних інформаційних технологій, наприклад, автоматизовані системи «SolidWorks», 
AutoCAD, «КОМПАС» тощо [1, 2]. Такі системи дозволяють 3-D проектування об’єктів (деталей і зборок) будь-
якого ступеня складності, створення конструкторської документації, проектування комунікацій суднових систем, 
проектування оснащення і інших засобів технологічної підготовки, розробка технологічних процесів тощо. 
Викладання на кафедрі експлуатації суднових енергетичних установок та теплотехніка ряду дисциплін з 
використанням сучасних тренажерних програм на базі модельних курсів Міжнародної морської організації (IMO) – 
«Вахтовий механік», «Старший механік та другий механік», «Тренажер машинного відділення» забезпечують 
необхідний сучасний рівень компетентності інженерів-механіків.  

Наступними кроками прийдешньої «інформаційної революції» в учбовому процесі навчального закладу 
вищої освіти, на наш погляд, стануть: впровадження можливостей технології віртуальної реальності, створення 
«розумних» аудиторій, в яких можливо поєднання великої кількості девайсів (настільних комп’ютерів, ноутбуків, 
планшетів, смартфонів тощо), які зможуть обмінюватися між собою інформацією через інтернет, локальні мережі 
університету, інститутів, кафедр. Цифрові гаджети стануть новими інструментами для навчання студентів. 
Зрозуміло, що впровадження таких технологій потребує значних матеріальних вкладень, що буде гальмувати ці 
процеси. 

Висновки. Використання інформаційних технологій в навчальному процесі - не самоціль, а засіб 

досягнення результату. Модернізація системи освіти на основі широкого використання інформаційних технологій 
відкриває сьогодні нові перспективи і можливості для навчання студентів. Головним завданням при цьому є 
збільшення ефективності навчального процесу шляхом адаптації традиційних освітніх технологій і створення 
принципово нових технологій придбання сучасних знань. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ТЕХНІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Останніми роками серед вищих навчальних закладів (ВНЗ) розгорнулася конкурентна боротьба за 
абітурієнтів. Зниження кількості випускників шкіл, пов'язане з демографічним спадом, змушує ВНЗ залучати в 
ряди своїх студентів випускників з якомога меншою кількістю балів. Наприклад, «Прикладна механіка» 106.5, 
«Суднобудування» 110 балів. 

Однак прагнення роздобути студентів за всяку ціну не здатне забезпечити навчальному закладу 
безумовний успіх. Студенти, що потрапили до ВНЗ випадково, в результаті імпульсивного рішення, як правило, 
показують відсутність інтересу, мотивації, низькі результати в навчанні і часто стають імовірними кандидатами на 
відрахування. Тому ВНЗ зацікавлені в залученні таких студентів, які усвідомлено і цілеспрямовано вибирають 
спеціальність та освітню установу. Це вимагає додаткових зусиль зі створення системи профорієнтаційної 
роботи, яка б враховувала особливості мотивації прийняття рішення, джерел отримання інформації, категорій 
людей, які впливають на прийняття рішення при професійному виборі.  

Мета та задачі дослідження: 

• З'ясувати якою інформацією володіють вступники, і якою вона повинна бути, щоб підвищити роль 
ВНЗ в управлінні процесом агітації; 

• виробити «мотиваційний профіль» вступника; 
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• виробити рекомендації ВНЗ зі зміни рівня якості інформації про вищу освіту; 
• вивчити характер впливу зовнішніх факторів на освітні стратегії і вибір ВНЗ; 
• визначити основні джерела, канали інформованості абітурієнтів про ВНЗ і вищу освіту. 

Особливістю профорієнтаційної роботи у технічному  вищому навчальному закладі є те, що вона 
спрямована не на ознайомлення зі змістом та вимогами до професій. Необхідно надавати інформацію 
випускникам про спеціальності, за якими ведеться підготовка, про прохідні бали, перспективи працевлаштування, 
викладацький склад, а також додаткові відомості про ВНЗ (наявність гуртожитку, організація культурних, 
розважальних, спортивних заходів та ін.). 

Негативний вплив на випускників при виборі ВНЗ надають суб'єктивні чинники, такі як: відсутність інтересу 
до обранного роду діяльності, мотивації до оволодіння суміжними з майбутньою професією знаннями, 
недостатній рівень інформації про стан ринку праці та попит на конкретну спеціальність, міркування «моди» і 
«престижу», одномоментні переваги тієї чи іншої професії без урахування реальних можливостей 
працевлаштування. [1] 

Результати дослідження показали, що на питання «З яких джерел Ви дізналися про наш ВНЗ?» 40 % 
опитаних відповіли, що дізналися про нього на офіційному сайті, 15 % – в соціальних мережах, 30 % – від друзів, 
15 % – від агітаційної бригади ВНЗ. Таким чином, 55 % отримали інформацію за допомогою Інтернету, 45 % – у 
результаті спілкування. Це цілком відповідає сучасній тенденції широкого проникнення Інтернету в життя молоді. 
Тому необхідно якомога активніше використовувати цей канал передачі відомостей про ВНЗ: розміщення повної 
інформації на офіційному сайті, створення груп в соціальних мережах (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, 
Google Plus+,Instagram), розміщення реклами на інших сайтах. 

 Однак інформування в результаті спілкування з представниками ВНЗ, однолітками також грає важливу 
роль. Це підтвердили відповіді на третє питання анкети. На запитання «Яку і де необхідно розміщувати 
інформацію про ВНЗ для обізнаності вступника?» відповіді були наступними: 40 % опитаних вважають, що 
необхідно приїжджати в школи і розповідати випускникам про умови вступу до ВНЗ; 20 % вважають, що слід 
забезпечити більш часту трансляцію реклами ВНЗ по телебаченню і радіо; 28 % рекомендують створити офіційну 
групу вузу в соціальних мережах, а решта  - 12 % пропонують залишити все без будь-яких змін. Таким чином, 
більшість молодих людей вважають, що потрібне спілкування з представниками ВНЗ, при цьому можна не тільки 
отримати повну інформацію, а й задати питання. Особливості мотивації вибору були виявлені при відповіді на 
питання «Чому Ви вибрали наш ВНЗ?». 70 % респондентів відповіли, що прислухалися до думки батьків, 10 % від 
числа всіх опитаних вибрали наш ВНЗ за рекомендацією друзів, 10 % відзначили, що проходили по балам в наш 
ВНЗ, а решта 10 % є просто жителями Миколаєва. 

Таким чином, можна зробити висновки про те, що думка батьків, як і раніше, грає найважливішу роль при 
виборі ВНЗ, так як у віці 16–18 років випускникам часто не вистачає життєвого досвіду для того, щоб зробити 
правильний вибір, а зробити його допоможе тільки повна інформація про ВНЗ. Тому батьки також повинні стати 
окремою цільовою аудиторією інформування про навчальний заклад (на батьківських зборах, на дні відкритих 
дверей у ВНЗ та ін.). 

Висновки 

Таким чином, при виборі ВНЗ випускник аналізує раціональні та ірраціональні чинники. Перш за все: 
• академічна репутація ВНЗ; 
• поради сім'ї та друзів; 
• місце знаходження; 
• «корисність» курсів; 
• можливість подальшого працевлаштування. 
Наступними за важливістю є: 
• реклама ВНЗ; 
• можливість відвідування університету; 
• профорієнтаційна робота. 
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Коефіцієнт корисної дії суднових МОД сягає 54 %. Решта – це теплові втрати з відпрацьованим газами, з 
охолодною водою циліндрів, з маслом, в охолоднику наддувного повітря, з зовнішньої поверхні двигуна. 
Утилізаційні котли (УК) виробляють пару, підігрівають воду або термомасло, використовуючи теплоту 
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відпрацьованих газів ДВЗ (головних та дизель-генераторів). На транспортних дизельних суднах із 50-х років 
минулого століття в основному застосовують два варіанти систем утилізації теплоти відпрацьованих газів 
головних ДВЗ. Перший – системи малої утилізації теплоти (СМУТ), які забезпечують теплопостачання суден 
(теплофікаційні системи). Утилізаційні котли в таких системах виробляють насичену пару низького тиску (0,4...0,7 
МПа) для споживачів СЕУ (підігрівники палива, масла та ін.), господарсько-побутових і загальносуднових 
споживачів, підігріву рідкого вантажу на танкерах, технологічних потреб на промислових суднах. Другий – системи 
глибокої утилізації теплоти (СГУТ), які дозволяють забезпечити потреби суден не тільки в тепловій, а й в 
електричній енергії на основних ходових режимах, а при надлишку енергії, що утилізується, передати її на 
гребний гвинт, наприклад у газопаротурбінних установках. У таких системах тиск перегрітої пари не перевищує 
1,5 МПа, а її температура для ефективної роботи парової турбіни утилізаційного турбогенератора (УТГ) має бути 
не менше 230...250 °С. У системах малої та глибокої утилізації теплоти усі відпрацьовані гази головних двигунів 
(ГД) спрямовуються спочатку до газотурбонагнітача (ГТН), а потім до УК.  

Поява у 80-х роках минулого століття високоекономічних довгоходових (L/D до 3…4) суднових МОД 
викликала необхідність розробки нових систем утилізації. Характерні особливості цих двигунів такі: високий ККД 
(48…54 %); більш низькі температури відпрацьованих газів (230…250 

о
С); суттєве зниження втрати теплоти з 

відпрацьованими газами (до 25 %); зростання втрати теплоти з охолодженням наддувного повітря (до 15 %). На 
суднах з такими ГД звичайні СГУТ значного ефекту дати не можуть, тому що потужність УТГ суттєво зменшилася, 
і він має працювати на всіх ходових режимах паралельно із дизель-генераторами.  

Для суден з такими двигунами фірми "Зульцер" (Швейцарія), "МАН-Бурмейстер & Вайн" (зараз "МАН 
Дизель & Турбо", Германія) та інші стали рекомендувати комплексні системи утилізації теплоти (КСУТ), де 
максимальна кількість перегрітої пари спрямовується до УТГ, а теплопостачання судна здійснюється за 
допомогою води, що охолоджує високотемпературну секцію охолодника наддувного повітря й циліндри ГД. Була 
розроблена велика кількість різних за структурою КСУТ. Однак ці системи характеризуються складністю та 
довгим терміном окупності. 

У нових системах утилізації (рис. 1), які розроблені різними фірмами за останні роки [1, 2], УТГ має привод 
як від парової турбіни (ПТ), так і від газової (ГТ), що працює паралельно з ГТН. Частина газів ГД спрямовується 
до ГТН, а інша –  через байпасний газохід до ГТ, яка через  редуктор та муфту підключена до ПТ та разом з нею є 
приводом УТГ. Гази після ГТН та ГТ надходять до УК. 

 

 

Рисунок 1 – Схема системи утилізації з байпасом газів та приводом УТГ від ГТ та ПТ 

Потужність УТГ таких систем у 2,4…2,8 разів більше у порівнянні зі звичайними СГУТ. У випадку, якщо 
потужність УТГ перевищує потреби судна в електричній енергії, надлишок потужності може передатися 
електродвигуну, інтегрованому з судновим валопроводом, зменшуючи споживання палива ГД. У випадку нестачі 
електрики цей електродвигун може використовуватися як валогенератор. Байпасний клапан, зв'язаний з 
датчиком тиску пари, забезпечує регулювання кількості відпрацьованих газів, що оминають ГТН, у відповідності 
до потреб судна у парі. Фірма "МАН Дизель & Турбо" рекомендує застосовувати такі системи при потужності ГД 
більше 25 МВт.      

При потужності ГД до 15 МВт ця фірма рекомендує спрощену систему утилізації, де приводом УТГ є тільки 
газова турбіна, яка встановлена на байпасному газоході й працює паралельно з ГТН (рис. 2). Застосування такої 
системи значно зменшує капітальні та експлуатаційні витрати: відпадає необхідність встановлення парової 
турбіни УТГ з конденсатором, а теплопостачання судна забезпечує газотрубний котел з комбінованим опаленням 
та природною циркуляцією. Встановлення для теплопостачання окремого УК вважається недоцільним: УК не 
забезпечував би повне заміщення допоміжного котла (ДК) на ходових режимах, а застосування самостійного 
теплоутилізаційного контуру (з УК із примусовою циркуляцією, сепаратором пари та циркуляційними насосами) 
недоцільне через високу вартість додаткового обладнання й складність його технічного обслуговування. 
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Рисунок 2 – Схема системи утилізації з байпасом газів та приводом УТГ від ГТ 

 
При потужності ГД від 15 до 25 МВт приводом УТГ може бути або газова турбіна, або парова. На рис. 3  

показана схема системи утилізації з байпасом частини газів ГД відразу до УК та приводом УТГ від ПТ. Ця система 
забезпечує більшу у 1,5…1,8 разів потужність УТГ у порівнянні зі звичайною СГУТ за рахунок підвищення 
паропродуктивності УК та температури перегрітої пари. 

 
Рисунок 3 – Схема системи утилізації з байпасом газів до УК та приводом УТГ від ПТ 

 
Висновок. Розглянуто особливості сучасних систем утилізації теплових втрат суднових енергетичних 

установок з ДВЗ. Надано рекомендації з вибору системи утилізації в залежності від потужності головного двигуна.  
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Світовий транспорт виробляє 13 % від загального обсягу викидів парникових газів. З них на морський флот 
припадає лише 3 %. Однак через інтенсивний розвиток флоту за останні п'ять років цей показник зріс удвічі: 
більш потужні силові установки вимагають більше палива, кількість суден збільшується, пропорційно зростає і 
обсяг шкідливих викидів.  

У даний момент нормованим для суднових двигунів параметром є тільки викиди оксидів азоту (NOx) 
відповідно до Конвенції МАРПОЛ. У процесі згоряння палива в двигуні утворюється цілий ряд з'єднань, які 
потрапляють в атмосферу, але оксиди азоту є найбільш шкідливими. У дизельному двигуні вони становлять від 
30 до 80 % загального обсягу викидів. З 2000 року суднові двигуни на стадії виготовлення проходять 
випробування на вміст NOх у відпрацьованих газах і отримують так званий технічний файл, де вказуються 
еталонні значення для різних режимів роботи. До 2010 року діяв стандарт TIER I (допускав 17 грамів NOx на 
кіловат-годину), до 2016 року діяв TIER II (14,4 г), а з 2016 вступив в силу стандарт TIER III (відповідно до якої 
кількість зменшилася на 80 % у порівнянні із TIER I). 

У зв'язку з посиленням норм щодо викидів, виникла необхідність в розробці спеціальних методів зниження 
шкідливих викидів з відпрацьованими газами дизелів. Ці методи поділяються на дві групи. 

Первинні методи зниження викидів NOx засновані на зменшенні температури в зонах горіння палива. 
Оскільки температура є основним фактором при утворенні NOx, то цей метод досить ефективний. 

Вторинні методи засновані на хімічній нейтралізації NOx перед випуском відпрацьованих газів в 
атмосферу. 

Взявши за основу успішний досвід використання методу SCR (зменшення рівня NOx додаванням реагенту 
в присутності каталізатора) в індустрії вантажного транспорту і його найкращі економічні показники, німецький 
концерн MAN почав розробку обладнання для суднових дизельних двигунів. Так народилася система MAN SCR. 
Одною з головних переваг системи SCR є низька витрата палива, що доведено не тільки стендовими 
випробуваннями, а й багаторічним досвідом використання. Витрата діючої речовини (сечовини) становить 
орієнтовно 5–7 % витрати палива. 

Принцип роботи простий: за допомогою дозуючого пристрою в змішувач потрапляє охолоджений у 
допоміжному модулі реагент (сечовина, CH4N2O), далі в присутності каталізатора суміш вихлопних газів і 
реагенту розкладається на азот і воду. Отриманий таким способом азот йде в атмосферу, а вода охолоджується і 
виходить за борт. 

При використанні MAN SCR не потрібна установка додаткового протипожежного обладнання, тому що в 
якості реагенту використовується не вибухонебезпечна речовина, а сечовина, яка не запалюється. 

Двигуни з системою MAN SCR вже сьогодні відповідають нормам Tier III.  
До основних складових частин скрубера відносяться: корпус скрубера; система зрошення з відцентровими 

тангенціальними форсунками; з поплавцевим пристроєм регулювання рівня шламу; система аварійного 
відключення подачі води. 

Призначення скрубера в цілому - очищення димових газів від пилу, що утворюється при спалюванні 
дисперсного вуглевміщуючого матеріалу в допалювачів. Корпус скрубера призначений для організації потоків 
газу і крапель води. Система зрошення призначена для подачі і розпилення води в корпусі скрубера. Механізм 
відведення шламу призначений для автоматичного відведення шламу з корпусу скрубера. Система аварійного 
відключення подачі води призначена для відключення подачі води при неможливості відведення шламу з корпусу 
скрубера. 

Скрубер функціонує наступним чином: газ надходить на очистку, подається по похилому газоходу в нижню 
частину скрубера і піднімається по корпусу вгору. У верхній частині скрубера розташовані 3 ярусу зрошення, що 
складаються з відцентрових форсунок. Вапняно-водна суспензія (водний розчин CaCO3), який подається під 
тиском, розпорошується. Утворені краплі водного розчину CaCO3 падають під дією сили тяжіння назустріч 
забрудненого газу. Уловлювання частинок пилу краплями води відбувається під дією інерційного і дифузійного 
механізму, гідродинамічних і електростатичних сил і турбулентної дифузії. Очищення газу від оксиду сірки (SO2) 
відбувається по абсорбційної технології. При контакті вапняно-водяної суспензії з газом відбувається реакція: 

СаСО3 + SО2 + ½ Н2О = СаSО3∙½Н2О + СО2. 
Кисень, що знаходиться в продуктах згоряння, доокислює сульфат кальцію в нейтральний сульфат (гіпс): 

СаSO3 ∙½H2O +1½O2 = CaSO4∙2H2O. 
Відпрацьований водний розчин, що містить гіпс CaSO4 і уловлений пил, збирається в нижній частині 

скрубера. Очищений газ відводиться через газоходи, розміщені у верхній частині апарата. Для випуску шламу 
передбачено спеціальний пристрій, що складається з камери поплавця і дроселя регулятора, який підтримує 
заданий рівень шламу в бункері. 

 
Висновки. Проблема екологічності двигунів виходить сьогодні на перший план при проектуванні судових 

енергетичних установок. Суспільство занепокоєне глобальними проблемами зміни клімату на Землі і побудило до 
створення великої кількості обмежень та норм до відхідних газів СДУ. SCR-технологія добре відпрацьована і 
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заснована на застосуванні дозованого впорскування розчину сечовини в потік відпрацьованих газів на вході в 
каталітичну установку, відновлює NOx до азоту і води. 
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Як відомо, пріоритетними напрямками вдосконалення суднових ДВЗ є: поліпшення їх екологічності, 
підвищення паливної економічності, збільшення надійності. Сучасні вимоги, які диктують вищевказані завдання, 
самі по собі формулюються законами ринку, і тільки вимоги щодо екологічності закріплені законодавчо. 
Виконання цих завдань неможливо без використання всіх відомих способів зниження токсичності одночасно. 
Особливе місце займають різні способи і методи очищення відпрацьованих газів (ВГ) двигуна від твердих 
частинок (ТЧ). 

Тверді частинки – це субстанції, які, перебуваючи в суміші ВГ із чистим повітрям при мінімальній 
температурі 52 °С, затримуються фільтром з скловолокна з тефлоновим покриттям і не є водою. Усі ТЧ діляться 
на розчинні і нерозчинні. Розчинні ТЧ – це абсорбовані (що поглинаються всім об`ємом) вуглеводні, що 
виділилися з палива або з мастил. Вони можуть бути затримані лише при їх конденсації або адсорбції 
(осадженням на поверхні) при відповідних температурах. Нерозчинні ТЧ складаються з сажі (твердий вуглець 
палива), сульфатів (твердих солей сірки палива), оксидів металів (з присадок палива і масла), і абразивних 
частинок (продуктів зносу деталей двигуна), золи (сполуки, що утворюються при згорянні в камері згоряння 
моторного масла). Сажа – це продукт крекінгу (розщеплення) вуглеводнів палива під впливом високої 
температури і при відсутності кисню, і являє собою конгломерати атомарного аморфного вуглецю гіллястої 
структури, що включають також в себе водень, і мають розміри в межах 0,01 ... 100 мкм. Але основна маса 
частинок сажі має розміри в межах 0,5 ... 10 мкм.  

Пристрої і системи очищення ВГ стосовно ТЧ можна розділити за принципом дії на наступні: 
• механічні - змінюють вектор швидкості руху ТЧ щодо потоку ВГ; 
• хімічні (окислювальні) - перетворюють горючі складові ТЧ в нетоксичні речовини за допомогою окисно-

відновних реакцій (ОВР); 
• компоненти, що розчиняють - видаляють розчинні ТЧ за допомогою розчинення їх у робочій рідині 

нейтралізатора; при цьому нерозчинні частинки видаляються за допомогою адсорбції їх в робочої рідини 
нейтралізатора - так звані рідинні фільтри; 

• комбіновані. 
Механічні пристрої та системи очищення ВГ від ТЧ можна розділити на наступні: 
1) фільтруючі, які затримують ТЧ при безпосередньому зіткненні їх з матеріалом фільтруючого елемента 

(ФЕ). 
2) інерційні, що змінюють напрямок руху спеціальним чином приготованих сукупностей ТЧ, і 

відокремлюють їх від потоку ВГ за допомогою сил інерції. 
3) електричні - змінюють вектор швидкості руху ТЧ, що мають електростатичний заряд, щодо потоку ВГ за 

рахунок створення в тілі ФЕ слабкого електромагнітного поля. Це так-же сприяє утворенню сукупностей ТЧ 
крапельним способом. 

Хімічні пристрої та системи очищення ВГ від ТЧ можна розділити на наступні: 
1) каталітичні, з використанням речовин, що змінюють швидкість і / або умови протікання ОВР. При цьому 

каталізатор може: 
2) термічні, що забезпечують необхідну температуру ВГ, при якій горючі елементи ТЧ окислюються 

надлишковим киснем ВГ.  
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3) плазмові - в яких окислювачем виступає низькотемпературна плазма, що генерується спеціальними 
пристроями (плазмотронами). При цьому носієм плазми може бути або самі ВГ, або повітря, окремо подається в 
ВГ; 

4) оксидні (пост-каталітичні), в яких окислювачем виступає діоксид азоту, отриманий в надлишку в 
окислювальному нейтралізаторі, встановленому по потоку ВГ до СФ. 

Фільтруючі пристрої та системи очищення ВГ від ТЧ по співвідношенню розмірів отворів в матеріалі ФЕ і 
розмірів ТЧ, які необхідно відфільтрувати, можуть бути: 

1) з отворами, що не перевищують розмірів ТЧ (власне фільтруючі), які поглинають і утримують ТЧ 
простором в отворах ФЕ.  

2) з отворами, що перевищують розміри ТЧ. Використовуються тільки спільно з інерційними або 
електричними методами, а також із засобами, які організовують потік ВГ спеціальним чином. 

Висновки. Зважаючи на особливу небезпеку деяких компонентів ТЧ вдосконалення екологічних показників 

суднових дизелів не варто обмежувати лише процесом очищення їх ВГ. Очевидно, що пильної уваги заслуговує 
процес очищення ФЕ від накопичених в них ТЧ, а також процес утилізації ТЧ. Тим більше що потреба 
періодичного очищення ФЕ від накопичених в них ТЧ (регенерація) принципово не усунена, і є невід'ємною 
особливістю функціонування фільтра ТЧ будь-якої конструкції. 
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Термодинамические показатели современных поршневых ДВС близки к предельному теоретически 
возможному уровню. Однако при этом превращается в полезную работу не более 45–46 % термохимической 
энергии топлива. Остальная теплота, выделившаяся три сгорании топлива, «теряется» либо с поверхности 
двигателя и его систем, либо с уходящими из него отработавшими газами (ОГ). Значительная часть «потерь» 
приходится именно на ОГ. В дизелях они составляют 85…110 % по отношению к эффективной мощности, в 
двигателях с принудительным воспламенением топлива превосходят ее на 25…45 %. 

Утилизация теплоты отходящих газов турбопоршневых двигателей занимает ведущую позицию в развитии 
современных ДВС. Для этих целей разрабатывается множество вариантов: 

- утилизационные котлы; 
- теплогенераторы; 
- турбокомпаундные схемы. 
Существует ряд технических систем, которые могут быть использованы для утилизации теплоты ОГ ДВС с 

целью трансформации ее в работу. Особый интерес представляет возможность применения тепловой энергии 
отработавших газов для обеспечения работы двигателя Стирлинга (ДС). В свою очередь ДС будет являться 
приводным двигателем, работающим на генератор. В научной литературе применение такого рода систем имеет 
название стирлинг-электрическая установка (СЭУ).  

Эффективность применения таких установок во многом определяется совершенством системы передачи 
теплоты от ОГ к рабочему телу ДС, которая должна обеспечить стабильную температуру нагревателя стерлинга 
и постоянство скоростного режима СЭУ независимо от колебаний температуры ОГ, работающего на переменных 
режимах ДВС.  

Основными сложностями при рассмотрении возможности применения СЭУ на существующих 
транспортных средствах является создание качественной передачи тепловой энергии в виде теплообменника 
между отработавшими газами и рабочей камерой ДС, подбор промежуточного теплоносителя, и определение 
технико-экономических характеристик данной установки. 

Основная цель работы – рассмотрение возможности применения СЭУ в системе газоотвода 
транспортного ДВЗ при помощи промежуточного теплоносителя для утилизации теплоты ОГ. Полученную 
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эклектическую энергию возможно использовать в зависимости от рода транспортного средства, как в чистом 
виде, так и для применения в гибридных силовых установках. 

 

 
 

Рисунок 1 – Термодинамический цикл Стирлинга 
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Термодинамические показатели современных поршневых ДВС близки к предельному теоретически 
возможному уровню. Однако при этом превращается в полезную работу не более 45…46 % термохимической 
энергии топлива. Остальная теплота, выделившаяся три сгорании топлива, «теряется» либо с поверхности 
двигателя и его систем, либо с уходящими из него отработавшими газами (ОГ). Значительная часть «потерь» 
приходится именно на ОГ. В дизелях они составляют 85…110 % по отношению к эффективной мощности, в 
двигателях с принудительным воспламенением топлива превосходят ее на 25…45 %. 

Утилизация теплоты отходящих газов турбопоршневых двигателей занимает ведущую позицию в развитии 
современных ДВС. Для этих целей разрабатывается множество вариантов: 

- утилизационные котлы; 
- теплогенераторы; 
- турбокомпаундные схемы. 
Существует ряд технических систем, которые могут быть использованы для утилизации теплоты ОГ ДВС с 

целью трансформации ее в работу. Особый интерес представляет возможность применения тепловой энергии 
отработавших газов для обеспечения работы двигателя Стирлинга (ДС). В свою очередь ДС будет являться 
приводным двигателем, работающим на генератор. В научной литературе применение такого рода систем имеет 
название стирлинг-электрическая установка (СЭУ).  
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Рисунок 1 – Схема двигателя Стирлинга 

Эффективность применения таких установок во многом определяется совершенством системы передачи 
теплоты от ОГ к рабочему телу ДС, которая должна обеспечить стабильную температуру нагревателя стерлинга 
и постоянство скоростного режима СЭУ независимо от колебаний температуры ОГ, работающего на переменных 
режимах ДВС.  

Основными сложностями при рассмотрении возможности применения СЭУ на существующих 
транспортных средствах является создание качественной передачи тепловой энергии в виде теплообменника 
между отработавшими газами и рабочей камерой ДС, подбор промежуточного теплоносителя, и определение 
технико-экономических характеристик данной установки. 

Основная цель работы – рассмотрение возможности применения СЭУ в системе газоотвода 
транспортного ДВЗ при помощи промежуточного теплоносителя для утилизации теплоты ОГ. Полученную 
эклектическую энергию возможно использовать в зависимости от рода транспортного средства, как в чистом 
виде, так и для применения в гибридных силовых установках. 

Выводы 

1. Двигатель стирлинга является недооцененной энергетической машиной, возможности применения 
которой до сих пор полностью не раскрыты. 

2. Утилизация теплоты вторичных энергоресурсов ДВС является важным источником повышения КПД 
энергетической установки с ДВС. 

3. Применения двигателя стирлинга для отвода теплоты отходящих газов ДВС является альтернативным 
способом утилизации вторичных энергоресурсов ДВС. 

4. Согласно литературным источникам утилизация теплоты отходящих газов ДВС при помощи двигателя 
стирлинга может повысить КПД установки на 10…15 %. 
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Технічне діагностування, яке є одним з найважливіших напрямків в підвищенні ефективності та якості 
експлуатації суднових машин і механізмів, збільшує міжремонтний період напрацювання, своєчасно запобігає 
відмовам і відповідно скорочує витрати праці і кошти на їх технічне обслуговування та ремонт і все це дозволяє 
надійно та впевнено  контролювати технічний стан (ТС), того чи іншого механізму чи устаткування. 
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Актуальною науковою проблемою залишається підвищення ефективності вібраційної діагностики, 
заснованої на вимірюванні та аналізі параметрів сигналу вібрації на різних етапах роботи підшипникових вузлів, 
одного з найважливіших агрегатів суднової енергетичної установки - турбонагнагнітачі. 

Застосування методів спектрального аналізу для визначення частотних характеристик суднових 
турбонагнагнітачів за допомогою спектрального аналізу віброакустичних сигналів дозволяє безперервне 
використання діагностичної системи для оперативного контролю за робочими процесами СЕУ. 

Система автоматичного управління зі знаком автоматизації AUT 1 об'єднує функції системи 
централізованого контролю та діагностичної системи для дизельної енергетичних установок, має два 
центральних блоки обробки даних, в кожному з яких використаний               16-бітовий мікропроцесор. В системі 
використовуються датчики з аналоговими і дискретними виходами, які здійснюють високошвидкісний обіг 
контрольованих точок, аналого-цифрове перетворення та інші операції, але при попередній обробці вихідної 
інформації і її підготовці до введення в мікропроцеси.  

Використання передбачає вимірювання кожного з контрольованих параметрів з індикацією їх значень на 
цифровому дисплеї, періодичну реєстрацію параметрів, вироблення АПС при досягненні параметрами граничних 
значень і реєстрацію цих сигналів за допомогою додаткового пристрою, що реєструє (на магнітній стрічці або на 
твердому носії). Перелік контрольованих параметрів головного двигуна відповідає вимогам для 
високоавтоматизованих суден, працюючому без постійної вахти в машинному відділенні.. 

При діагностуванні суднових турбонагнагнітачів рівень дефекту на діагностичних спектрах огинаючої 
визначається за величиною модуляції обвідної даної вібрації характерною гармонікою.  

Дефекти, що діагностуються  прийнято характеризувати в даному методі діагностики рівнями - слабкий, 
середній і сильний. Нормуванню підлягає поріг сильного дефекту, в частках від якого в подальшому 
розраховуються пороги середнього і слабкого рівнів. Порогом середнього рівня дефекту найчастіше вважають 
рівним половині від величини порога сильного дефекту. Поріг слабкого рівня дефекту зазвичай визначають в 20 
відсотках від рівня порога сильного дефекту. 

Найвідповідальнішим вважається коректне визначення рівня порога сильного дефекту. При цьому 
доводиться враховувати три аспекти роботи підшипника і способу проведення замірів вібрації: 

• Чим більше розмір підшипника, тим вищим повинен бути рівень порога сильного дефекту. Великий 
підшипник "дзвенить" сильніше. 

• Чим вище робоча частота обертання ротора механізму, тим вище повинен бути рівень порога сильного 
дефекту. При швидкому обертанні від підшипника виникає більше шуму. 

• Вимірювальний датчик повинен розташовуватися якомога ближче до контрольованого підшипника. 
При використанні діагностики по спектру обвідної вібрації, рівень порога задається в% модуляції 

характерною гармонікою вібрації. 
При використанні для діагностики дефекту підшипника класичних спектрів вібросигналів рівень порога 

сильного дефекту може бути заданий в частках від нормованого допустимого значення віброшвидкості на даному 
підшипнику або так само в процентах модуляції. 

При порівнянні з нормою необхідно використовувати не повне, абсолютне значення віброшвидкості на 
даному підшипнику, а тільки ту її частину з дефектом, яка діагностується. Це трохи складніше, але в кінцевому 
підсумку більш точно. 

При визначенні якості мастила за базу для порівняння береться загальний рівень "фонової" вібрації 
справного підшипника з якісним мастилом. 

 При підвищенні загального рівня "фону" вібрації в десять разів, т. п. на 20 dB, якість мастила вважається 
незадовільною. 

У конкретних підшипників можливий розкид цих значень на ± 40% або навіть трохи більше. Все залежить 
від типу підшипника і умов його роботи. 

Сам факт діагностування того чи іншого дефекту підшипника несе в собі корисну інформацію, але ця 
інформація мало застосовується на практиці.  

Обслуговуючий персонал більше цікавить питання про можливість подальшої практичної експлуатації 
обладнання з дефектним підшипником і ті обмеження, які накладає виявлений дефект на можливості 
використання обладнання. Дуже важливим для практики є питання про терміни проведення чергового ремонту. 
Всі ці питання відносяться вже до сфери вирішуваних в системах обслуговування обладнання. 

Питання прогнозування залишкового ресурсу підшипника котіння багато в чому нагадує прогнозування 
загального залишкового ресурсу обладнання, а й має свої індивідуальні особливості. Не вдаючись в подробиці 
розглянемо основні проблеми, що виникають при розрахунку залишкових ресурсів підшипників: 

• Кожен підшипник має свої унікальні фізичні особливості, що призводять до специфічних внутрішніх 
процесів. Тому кожен підшипник повинен описуватися своєю математичною моделлю. 

• Кожен підшипник повинен описуватися двома різними моделями - одна повинна описувати загальні 
процеси зносу підшипника без дефектів, а інша повинна описувати процеси розвитку внутрішніх дефектів. 

Навіть з цього простого перерахування особливостей математичного опису фізичних процесів в 
підшипнику видно, наскільки складна задача прогнозування залишкового ресурсу підшипника за підсумками 
проведення вібродіагностики. 

Спочатку стан підшипника "контролюється" за допомогою досить стабільної моделі нормального зносу, 
коли в ньому відсутні внутрішні дефекти. Так триває до моменту діагностики в підшипнику будь-якого дефекту. 
Тут доводиться відмовлятися від нормальної моделі і переходити до моделей (до всіх відразу) розвитку дефектів. 

Дуже важливим завданням, розв'язуваної при переході від нормальної моделі до контролю стану за 
моделлю розвитку дефекту, є якомога більш точне визначення часу появи дефекту. Чим точніше воно буде 
визначене, тим більш достовірними будуть подальші прогнози по величині залишкового ресурсу підшипника. 
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Максимальна швидкість розвитку різних дефектів різна, тому контролювати слід розвиток всіх можливих 
дефектів, навіть коли один з них тільки що зародився, а інший вже досить розвинений. Ніколи не можна 
заздалегідь сказати, який з дефектів раніше всіх розвинеться до неприпустимого рівня і послужить причиною 
заміни підшипника котіння при ремонті. 

Після виявлення перших ознак при яких з'являється дефект, інтервал часу між двома вимірами необхідно 
скоротити. Залежно від локалізації дефекту інтервал часу між вимірами сильно змінюється. Він мінімальний при 
дефектах тіл котіння, які можуть розвиватися дуже швидко. Подшіпнік підлягає заміні або щоденного 
спостереження за наявності в ньому двох сильних дефектів. 

Для забезпечення необхідної точності розрахунку залишкового ресурсу і строку проведення ремонту в 
розрахунках необхідно застосування математичних моделей з порядком не нижче третього - четвертого. Якщо 
згадати, що один підшипник описується не менше, ніж десятком математичних моделей, то стають ясними ті 
математичні витрати, необхідні для коректного прогнозування параметрів експлуатації підшипника котіння.  

Сьогодні процедура контролю стану підшипників  підприємства-виробника стає можливою і більш надійною 
тільки при використанні сучасних комп'ютерих технологій. 

Висновок. При експериментальному і практичному вібродіагностуванні турбоагрегатів доцільно 

використовувати комплексну діагностичну модель вібрацій, тобто використовувати різні моделі сигналів вібрації 
діагностованих вузлів і деталей і, як наслідок, відповідні методи  їх обробки. 
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Для оцінки технічного стану (ТС) суднових турбінних агрегатів широко використовуються функціональні 
методи діагностики, зокрема, різні методи вібродіагностики. Результати дослідження вібраційних процесів, що 
протікають в  працюючих агрегатах, упорядковуються і формуються в створенні математичної моделі 
(діагностичної моделі) досліджуваного явища. Будь-яка діагностична модель може відображати лише одну або 
кілька певних властивостей даного явища і завжди містить обмежену інформацію про нього. У міру розширення 
знань про досліджувану сторону явища модель вдосконалюється, ускладнюється. Інші сторони моделі 
описуються іншими явищами, які можуть бути і не пов'язані між собою. 

Розрізняють детерміновані і імовірнісні моделі. Більш загальна – імовірнісна модель, що відображає, як 
стійкі властивості, так і випадковий характер спостережуваного явища. Останнє виникає щоразу, коли дане явище 
визначається безліччю факторів, причин, умов. Тоді і недоцільно і неможливо оцінити дію кожного окремого 
фактора, а необхідно встановлювати більш загальні - імовірнісні закони явища. 

Доцільно виділити наступні класи явищ, за ступенем вмісту випадкових чинників: 
1) повністю випадкові, з безліччю однорідних факторів; 
2) з переважанням одного або декількох сильних чинників і безліччю слабких однорідних факторів; 
3) описувані квазідетермінірованнимі функціями, тобто регулярними функціями, деякі параметри яких 

представляються випадковими, якщо вони не впливають на результат, або невідомі досліднику. 
У першому випадку тільки розподіл усіх здатен дати характеристику загальних закономірностей явища. 

Детермінований підхід можливий лише при абстрактних міркуваннях (наприклад, задавши початкові умови руху 
нескінченно великого числа частинок, можна в принципі передбачити їх рух), але практично зробити неможливо. 

У другому випадку на перших стадіях вивчення явища можна користуватися детермінованими методами, 
але в міру підвищення точності опису, вимірювання, подання явища, неминучий перехід до використання 
імовірносних моделей.  

У третьому випадку імовірнісна модель необхідна лише при рішенні таких завдань, для відображення того 
факту, що певні параметри сигналу невідомі до проведення досліду, а отримані в ході окремих дослідів значення 
його називаються випадковою величиною. Так, якщо на стороні передачі відомі амплітуда, частота і початкова 
фаза періодичного сигналу, то на стороні прийому один або кілька параметрів сигналу обов'язково невідомі (бо 
сенс передачі повідомлень в тому і полягає, щоб за допомогою сигналу повідомити невідоме). Тоді факт 
невідомості параметра сигналу, наприклад фази, відображають введенням імовірносного опису його, що і 
дозволяє кількісно оцінити якість виявлення або вимірювання властивостей слабкого сигналу на тлі шумів. З 
властивостей розглянутих випадкових явищ слід, що детермінована модель являє собою окремий, виражений 
випадок імовірносної моделі. 
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Розглянемо властивості імовірносних моделей. Найбільш загальний спосіб представлення випадкового 
явища - опис його за допомогою випадкової функції, повністю характеризується n-мірною щільністю ймовірності 

або нескінченною послідовністю узагальнених кореляційних чи інших характеризуючих функцій. Таким чином, 
випадкова функція, випадковий процес  являє собою абстракцію - узагальнену вірогідну модель випадкового 
явища. 

Недолік такого узагальненого ймовірного опису, особливо істотний при експериментальних дослідженнях, 
полягає в необхідності визначення нескінченно великого числа характеристик складного випадкового явища, 
описуваного нестаціонарною негауссовською багатовимірною щільністю ймовірності. Тому розробляють конкретні 
(приватні) імовірнісні моделі, в яких складний випадковий процес представляють складовим з кінцевого числа 
простих елементів - випадкових і детермінованих функцій, певним чином пов'язаних між собою. При такому описі 
випадковий процес може бути охарактеризований кінцевим числом функцій і параметрів. Ця властивість 
надзвичайно цінна для практики, що і визначає важливість завдання створення конкретних моделей випадкових 
фізичних явищ. У міру розширення обсягу знань про досліджуваний об'єкт, явище сформульоване спочатку як 
проста формальна модель вдосконалюється, замінюється більш інформативною структурною моделлю. 

У теорії вимірювань розглядають моделі різного рівня. За ступенем точності опису явищ розрізняють: 
ідеальну модель, що дає справжній, повний, вичерпний розподіл усіх явищ, чого практично досягти неможливо, і 
робочу модель, що дає частковий, але доступний досліднику опис явища, досить точний для розв'язуваної задачі. 
Аналіз результатів, одержуваних з залученням імовірносних моделей різного виду, і порівняння результатів, 
знайдених за допомогою робочих моделей, дозволяють теоретично оцінити похибку вимірювань, розділити їх на 
окремі складові та виявити причини їх виникнення. 

У практиці статистичних вимірювань використання статистичних моделей грає більш просту роль: перед 
проведенням вимірювань на підставі наявного досвіду вибирають одну-дві конкретні (апріорні) моделі 
досліджуваного явища, звідки йде перелік статистичних показників, функцій або параметрів, які необхідно змінити 
та метод вимірювання для кожної з необхідних статистичних характеристик відповідно до поставленої задачі. В 
результаті вимірювань підтверджується вибір однієї з апріорних моделей, яка тепер уже стала апостеріорною 
моделлю процесу для даної постановки завдання. 

Відзначимо ще раз, що одне і теж фізичне явище, в залежності від умов завдання, може бути описано 
різними моделями, а імовірнісні моделі не є винятком з цього правила, яке трактується як реалізація процесу, 
може бути описане різними імовірнісними моделями - випадковими процесами різного класу. 

Висновки 

Розглянуто вібраційні процеси, що протікають в працюючих турбоагрегатах, які упорядковуються і 
формалізуються в створенні математичної моделі (діагностичної моделі) досліджуваного явища.  В роботі 
виділені три класи явищ, за ступенем вмісту випадкових чинників. З властивостей розглянутих випадкових явищ 
слід, що детермінована модель являє собою окремий випадок імовірносної моделі. Відзначено, що одне і теж 
фізичне явище, в залежності від умов завдання, може бути описано різними моделями, а імовірнісні моделі не є 
винятком з цього правила, яке трактується як реалізація процесу, може бути описане різними імовірнісними 
моделями - випадковими процесами різного класу. 
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У всесвітньому співтоваристві по темі "Технічна діагностика і моніторинг" найбільш активну роботу, 
починаючи з 1988 року, проводить міжнародна організація Condition Monitoring and Diagnostic Engineering 
Management (COMADEM). Щорічно за ініціативою керівництва COMADEM проводиться міжнародний конгрес з 
обміну досвідом між вченими і практиками різних країн, що працюють в цій галузі. 

Слід зазначити, що основним завданням проведених конгресів COMADEM є обмін досвідом між фахівцями 
різних країн в області розвитку різних методичних прийомів інформаційних систем (IT технологій), комплексних 
засобів контролю і моніторингу в різних галузях промисловості. 

У 2015 році в результаті угоди між ICNDT і Міжнародним товариством з моніторингу стану (ISCM) створена 
робоча група "Condition Monitoring and Diagnostic Technologies". Основним завданням даної робочої групи - 
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узагальнення світового досвіду із зазначеної теми, розробка міжнародних стандартів, складання програм 
навчання фахівців, проведення міжнародних семінарів і конференцій. 

На рис. 1 наведена структурна схема визначення залишкового ресурсу устаткування з використанням 
експрес-методів неруйнівного контролю (НК).  

 

 
 
Рисунок 1 – Структурна схема визначення залишкового ресурсу високообертових потенційно небезпечних 

об'єктів 
 
Базовими інструментами для розвитку напрямку по темі "Моніторинг та технічна діагностика" в плані 

робочої групи позначені: 
• інструментальний контроль (різні методи і засоби технічної діагностики); 
• розрахункові методи (розрахунки на міцність, оцінка ресурсу і ризиків). 
При цьому інструментальними методами технічної діагностики, що відповідають завданням моніторингу, 

оцінки ресурсу і ризиків є: 
• метод акустичної емісії (АЕ); 
• метод магнітної пам'яті металу (МПМ); 
• тепловий контроль; 
• вібродіагностика; 
• методи контролю напруг. 
Технічне діагностування – це більш високий рівень забезпечення надійності та безпечної експлуатації в 

порівнянні зі звичайними методами неруйнівного контролю та дефектоскопії, який зарекомендував себе тільки з 
позитивної сторони. 

До експрес-методів в цьому стандарті віднесені пасивні методи НК, що використовують внутрішню енергію 
металу конструкцій: 

• метод акустичної емісії (АЕ); 
• метод магнітної пам'яті металу (МПМ); 
• теплової контроль. 
Ці методи отримали в даний час найбільшого поширення на практиці для ранньої діагностики пошкоджень 

обладнання і конструкцій. Принциповою відмінністю такого підходу до оцінки ресурсу є виконання 100 % 
обстеження ОК з виявленням всіх потенційно небезпечних зон концентрації напружень (ЗКН) – джерел 
виникнення пошкоджень при подальшій експлуатації обладнання. 
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Висновки  В умовах, коли стає можливим за допомогою сучасних методів діагностики виконати 100 % 

обстеження обладнання і виявити всі потенційно небезпечні зони, схильні до розвитку пошкоджень, оцінка 
ресурсу і ризику стає конкретнішою і передбачуваною. 

Все це дозволяє запобігти  виникнення пошкоджень при подальшій експлуатації обладнання, а суднові 
механізми та агрегати є найбільш імовірне обладнання, яке працює на граничних  режимах. 
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Морские контейнерные перевозки являются одними из самых выгодных в мировом транспортном флоте. 
Суда-контейнеровозы имеют достаточно высокую скорость, что обеспечивает сравнительно быструю доставку 
грузов в порты, что в свою очередь подразумевает высокую мощность судовой энергетической установки. 

Интерес со стороны Украины к судам этого типа может быть вызван двумя направлениями. Во-первых, 
выгодное географическое положение и наличия соответствующих объектов морской инфраструктуры позволяют 
использовать имеющиеся мощности для транзита грузов в Европу. Во-вторых, наличие ряды крупных 
судостроительных предприятий позволило бы Украине выйти на мировой рынок с предложениями в постройке 
судов-контейнеровозов до 4000…7000 TEU.   

Ведущей мировой компанией-поставщиком судового энергетического оборудования MAN B&W 
разработана система Waste Heat Recovery System [1], позволяющая значительно повысить эффективность 
судовой энергетической установки контейнеровозов. Для этого на судне устанавливаются утилизационные котлы 
дизель-генераторов, которые используются в качестве экономайзерных участков вспомогательного котла. 
Вспомогательные же котлы, которые обычно используются комбинированные, имеют производительность до 
5…7 т/ч насыщенного пара. 

В работе рассмотрены способ повышения эффективности утилизационной части комбинированного котла. 
Для этого предлагается использовать закрутку потока на входе в канал. Рассмотрены три типа завихрителя – 
аксиально-лопаточный, тангенциальный и шнековый. Получены обобщенные зависимости для расчѐта 
эффективности теплообмена. Определено, что закрутка потока в утилизационной части котла позволяет 
повысить эффективность утилизации теплоты до 6% в зависимости от режима работы главного двигателя. 
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Одним из наиболее выгодных типов морских перевозок являются контейнерные. Контейнеровозы имеют 
относительно высокую скорость более 15 узлов и соответственно сравнительно большую мощность судовой 
главной и вспомогательной – электрической установок. Это связано не только с необходимостью быстрой 

                                                           
1 Работа выполнена под руководством канд. техн. наук, доц.  В. В. Кузнецова. 
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доставки, а и в поддержания соответствующих параметров воздуха в контейнерах, для обеспечения сохранности 
перевозимого груза. 

Ведущими поставщиками судового энергетического оборудования поводят исследования и 
разрабатывают различные способы повышения эффективности судовых энергетических установок для снижения 
одной из основных статей затрат при эксплуатации судна – топливной [1, 2]. Поэтому утилизация теплоты 
отработавших газов судовых тепловых двигателей является одним из способов снижения затрат на топливо.  

Для этого фирмой MAN B&W [3] разработана система комплексной утилизации теплоты отработавших 
газов главных и вспомогательных двигателей. Утилизация теплоты газов главного двигателя осуществляется в 
комбинированном котле, который вырабатывает насыщенный пар для общесудовых нужд. Утилизационные 
котлы дизель-генераторов (ДГ) используются в качестве экономайзеров комбинированного котла.  

Для повышения эффективности утилизационной части котла рассмотрен способ интенсификации 
теплоотдачи путем закрутки потока отработавших газов внутри этого элемента. Получено, что применение 
аксиально –лопаточного завихрителя на входе в канал позволяет повысить эффективность теплоотдачи до 20% 
при этом эффективность закрутки сохраняется на расстоянии до x/d =30…40, где x – текущая координата, а d – 

диаметр канала. Исходя из выше приведенного требуется применение 2…4 завихрителя по длине канала в 
зависимости от его длины. Применение завихрителей позволяет повысить эффективность утилизации теплоты 
отработавших газов ДГ до 14%. Это несомненно повысит эффективность установки в целом и позволит снизить 
затраты топлива для получения пара на этих судах. 
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Несмотря на стремительное развивающиеся ″зеленые″ технологии производства различных видов 
энергии, нефть как исходный материал и нефтепродукты все еще остаются основными источниками энергии для 
различных тепловых двигателей. Поэтому важная роль отводиться их транспортировке, в частности морем тоже.  

Украинские судостроительный предприятия имеют успешный опыт строительства танкеров-продуктовозов 
для греческого заказчика [1]. Это возможно использовать для возрождения собственного танкерного флота, а 
также на выход на мировой рынок с танкерами дедвейтом до 50 тыс. тон и габаритами для прохода панамского 
канала.  

В основном эти танкеры представляют собой одновинтовые теплоходы с прямо передачей мощности на 
винт. В качестве главных двигателей в основном используются малооборотные дизельные двигатели. 
Утилизация теплоты их отработавших газов производится в утилизационных котлах. 

Анализ параметров тепловых схем показал, что паровой утилизационный котел эффективно 
использовать, при не полной загрузке или переходе в балласте, когда он может обеспечить потребности 
энергетической установки самостоятельно. На других режимах работы судна необходимо дополнительно 
использовать вспомогательный котлы. 

Для повышения эффективности утилизационных котлов предлогается использование в них оребренные 
поверхности нагрева. Однако для повышения надежности работы в плане чистоты теплообменной поверхности 
предлогается выполнить профилирование оребренных поверхностей лунками. Это позволит снизить 
сопротивление поверхности и повысить скорость [2].  

Рассмотрено два варианта оребрения –спирально ленточное с круглой трубой – основой и плоское с 
элиптической трубой – основой. Исследование проведено методом математического моделирования. Получено, 
что по сравнению с исходной гладкой круглой трубой использование профилирования спирально-ленточного 
оребрения с лунками позволяет повысить интенсивность теплоотдача увеличивается на 7…12 % и 
теплопередача соответственно до 5,0…10 %. Применение эллиптической оребренной трубы с профилированием 
теплоотдачи на 10…18 % и теплопередачу до 9…16% соответственно. Дополнительное увеличение теплоотдачи 
связано с снижение сопротивления при обтекании основания трубы.  
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Сьогодення відзначається швидкісним зростанням попиту СПГ на світовому ринку, що обумовлено рядом 
факторів: вплив на екологію, збільшення енергоспоживання в технічно розвинених країнах, альтернативність 
іншим видам менш забруднюючих палив, доступна технологічність системи видобування, транспортування та 
використання скрапленого газу. За прогнозами впливових паливовидобувних компаній Royal Dutch Shell, British 
Petroleum до 2030 року частка СПГ у світовій торгівлі газом зросте із 33 до 51 % [1, 2]. 

Зі зростанням попиту на скраплений природний газ збільшаться обсяги видобування, тому 
нарощуватимуться і регазифікаційні потужності. Сьогодні експлуатуються наземні та плавучі комплекси 
регазифікації СПГ (КР), у кожного є свої недоліки, проте в кінцевому результаті ефективність роботи оцінюється 
вартістю одиниці об’єму регазифікованого газу. На цей показник впливають перш за все капітальні витрати на 
етапі будівництва та енергетичні витрати на виробництві. Ураховуючи стабільно зростаючу вартість енергоносіїв 
на етапі проектування обирається декілька альтернативних варіантів за складом енергетичного обладнання КР, 
для подальшого аналізу економічності.  

На первинному етапі проектування за відсутності більш детальних відомостей по існуючим 
регазифікаційним терміналам доцільно використати метод експертної оцінки, залучивши експертів як 
консультантів певної галузі. Тому бальна оцінка найбільш об’єктивно та повно відображає широкий спектр 
техніко-економічних характеристик при створенні та експлуатації об’єктів. Вона формується на оцінці можливих 
варіантів шляхом сумування балів, що мають певну градацію для прийнятих покажчиків (критеріїв) порівняння. 
Тому потрібно враховувати значимість критерію при оцінці різних умов реалізації проекту [3–5]. Наприклад, масо-
габаритний показник складу головного енергетичного обладнання для регазифікаціїї спг має вагоме значення для 
плавучого терміналу FSRU (floating storage and regasification unit), але виступає другорядним показником для 
наземного терміналу. 

Для якісної оцінки КР, потрібно враховувати вхідні дані, такі як: вимоги експлуатації, розташування 
запланованого об’єкту, регазифікаційна потужність терміналу, характер споживання, тощо. Створюється 
опитувальник, в якому відображені покажчики, їх коефіцієнти значимості та бальна сітка (від 1 до 5).  

Фрагмент варіанту якісної оцінки складу головного енергетично обладнання для регазифікації СПГ обсягом 
5 млрд м

3
 на рік на території Північного Причорномор’я наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Якісна оцінка складу КР 

Критерії-вимоги щодо складу головного 
енергетичного обладнання 

Коефіцієнт 
значимості 

Варіант 
1 

Варіант 
2 

… 
Варіант 

n 

Вплив на навколишнє середовище (забруднення, 
зміна температурного балансу) 

1,0 4 
5  4 

Енергонасиченість (споживання енергії, палива) 1,0 2 5  3 

Використання вторинних енергоресурсів 0,7 5 2  5 

Маса енергетичного обладнання  0,8 4 5  5 

Габарити (робочі площи) 0,8 4 4  3 

Зміна навантаження в широкому діапазоні 0,7 5 5  4 

Ресурс  0,5 5 5  5 

…      

…      

 
За результатом заповнення опитувальників значення аналізуються, осереднюються та сумуються, з 

поясненнями формуються висновки, що підписуються експертами. 
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Транспортировка нефти и нефтепродуктов морем является одним из наиболее распространенных видов 

морских перевозок. Такой вид транспортировки обеспечивает сравнительно быструю ее доставку практически в 

любую точку земного шара. 

В Украине имеется положительный опыт постройки танкеров-продуктовозов пр. 17012 на Черноморском 

судостроительном заводе (г. Николаев). Серия танкеров типа «Крити Амбер» до сих пор успешно 

эксплуатируется под флагом Греции. 

Судно представляет собой одновинтовой однопалубный танкер с прямой передачей мощности на винт 

регулируемого шага. В качестве главного использовался малооборотный дизельный двигатель производства 

БМЗ. 

Имея практический опыт постройки такого типа судов, Украина могла бы конкурировать на мировом рынке 

судостроения, однако для этого необходимо было бы выполнить модернизацию энергетической установки в 

соответствии с последними мировыми требованиями по экологическим показателям. 

В качестве главного целесообразно было бы установить двигатель компании MAN B&W серии G. 

В работе рассмотрен дальнейший способ улучшения экологических показателей энергетической 

установки за счет повышения эффективности утилизации теплоты отходящих газов дизель-генераторов. Для 

этого предлагается использовать глушитель, совмещенный с теплообменной поверхностью для подогрева воды 

американской компании 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 

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.  

Кроме того, интенсификация теплоотдачи применением луночных систем позволит снизить скорость 

потока отходящих газов, что в свою очередь улучшит показатели обитаемости энергетической установки в части 

снижения шума. 
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Украина имеет достаточно протяженную береговую линию с расположенными на ней рядом крупных 

портовых узлов – Одесса, Южный, Черноморск, Николаев и др. Планами развития этих портов, представленных 

на официальном сайте Администрации морских портов Украины, предусмотрено строительство новых 

терминалов, расширение существующих мощностей, интенсификация процессов обработки грузов. 

Все эти мероприятия непосредственно связаны с увеличением энергопотребления. В решении этой 

проблемы возможны варианты – увеличения энергопотребления от централизованных источников 

энергообеспечения или создание локальных энергетических модулей на территории каждого предприятия. 

Очевидно, что второй вариант является более целесообразным, поскольку исключает потери при 

транспортировке различных видов энергии, а также обеспечить автономность энергоснабжения объекта. 

Для объектов морской инфраструктуры предлагается использование когенерационного модуля на базе 

газодизельного двигателя CAT
® 

CG132-12 производства «Caterpillar». 

Модуль включает в себя комплекс двигатель-генератор, утилизационный котел и обслуживающие 

системы. 

Утилизация теплоты отработавших газов двигателя осуществляется в утилизационном водогрейном 

котле, который вырабатывает горячую воду температурой 105 
о
С (под давлением). 

Для повышения эффективности и снижения массогабаритных показателей котла рассмотрим вариант 

интенсификации теплопередачи в нем путем применения оребренных профилированных труб с трубой-основой 

эллиптического сечения. Применение подобных поверхностей теплообмена позволяет интенсифицировать 

теплоотдачу за счет увеличения скорости потока. Методом математического моделирования получено 

увеличение коэффициента теплоотдачи до 18 %, что позволит снизить массогабаритные показатели котла до 14 

%. 

УДК 621.4 Д21 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИЗЕЛІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Данчик В. М., Valya310381@gmai.com 
Первомайська філія  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ 

 
Двигун внутрішнього згоряння являє собою установку, що складається з основного джерела енергії та 

систем і механізмів, які обслуговують необхідний режим його роботи.  
Робота двигуна внутрішнього згоряння – це перетворення теплової енергії, що виникає при горінні паливо-

повітряної суміші, в механічну енергію.  
Найбільшого поширення набули двигуни поршневого типу, теплова енергія в яких перетворюється в 

зворотно-поступальних рухах поршня,  в обертальний рух колінчастого вала. 
Дизель в даний час є найбільш економічним тепловим двигуном. Це одна з основних причин його широкого 

поширення в силових установках. Незважаючи на високий рівень технічної досконалості, дизель має резерви 
подальшого підвищення техніко - економічних і екологічних показників. 

Велика частина часу робота дизелів в експлуатації здійснюється на несталих режимах, які 
характеризуються перехідними процесами пуску, зміни навантаження і частоти обертання колінчастого вала. 

В умовах експлуатації на сталих і несталих режимах ефективність роботи дизелів визначається 
(характеристиками) показниками потужності, паливної економічності і довговічності (надійності), які знижуються 
на несталих режимах. 

Аналіз сучасних літературних джерел дозволяє сформулювати основні шляхи, по яких йде розвиток і 
вдосконалення дизелів: 

1. Удосконалення процесів газообміну на номінальному режимі і на режимах експлуатаційної 
характеристики: 

- застосування 3-х - 5-й клапанних головок на циліндр; 

                                                           
3 Работа выполнена под руководством канд. техн. наук, доц. В. В. Кузнецова.  
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- використання механізмів регулювання фаз газорозподілу; 
- регулювання параметрів впускних каналів. 
2. Удосконалення систем наддуву: 
- проміжне охолодження наддувочного повітря; 
- застосування комбінованих схем наддуву; 
- застосування регульованих обмінників тиску; . 
- підвищення ККД агрегатів наддуву. 
3. Удосконалення робочого циклу: 
- застосування відкритих камер згоряння і оптимізація їх форми; 
- підвищення тиску впорскування палива до 150…200 МПа; 
- підвищення середнього ефективного тиску до 2,5….3,0 МПа і максимального тиску циклу до 20 МПа. 
4. Зменшення витрат теплоти в систему охолодження (адіабатизація): 
- керамічні деталі, що утворюють камеру згоряння; 
- застосування високотемпературного охолодження. 
5.  Подальше використання енергії відпрацьованих газів: 
- застосування силових турбін (турбокомпаундні двигуни); 
- застосування систем вторинного використання теплоти (ВВТ). 
6. Застосування нових матеріалів для деталей КШМ і ГРМ. 
7. Зменшення  шуму і вібрацій: 
- вдосконалення акустичних характеристик деталей і вузлів; 
- застосування механізмів урівноваження; 
- капотування двигуна. 
8. Зменшення токсичності та димності. 
-вдосконалення процесів сумішоутворення та згоряння;  
-організація рециркуляції відпрацьованих газів; 
-нейтралізація відпрацьованих газів; 
-застосування палива поліпшеної якості і альтернативних палив. 
9. Широке використання електронних та комп'ютерних систем управління. 
Як показує практика експлуатації, дизелі продовжують залишатися основними джерелами механічної 

енергії, що працюють в різних кліматичних зонах нашої країни і за кордоном. Широке поширення дизелів 
обумовлено їх кращими показниками ефективності. 

У провідних промисловик країнах у 80-х роках минулого сторіччя почалася розробка транспортних двигунів 
з потужністю 880….1100 кВт. Зараз вже створюються двигуни ще більш форсовані за  літровою потужністю. 

Таким чином, за минулі 50–60 років потужність двигунів збільшилася у 2,5…3 рази при незначній зміні їхніх 
габаритів, що вимагало розробки конструкторських засобів для забезпечення високого рівня робочих параметрів і 
надійності, для підвищення технічного рівня і конкурентоспроможності дизелів. 
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У найближчій перспективі серед усіх теплових двигунів провідне положення будуть займати двигуни 
внутрішнього згоряння завдяки високій паливній ефективності. Зростання агрегатної потужності двигунів 
проводиться за рахунок наддуву двигунів або збільшення частоти обертання колінчастого валу. У зв'язку із цим 
виникає питання знайти таку конструктивну схему двигуна, при якій за час одного оберту колінчастого валу у 
двигуні виробляється більша робота в одному агрегаті при допустимій частоті обертання колінчастого валу.  

Нами розглянута конструктивна схема роторно-поршневого двигуна (рис. 1).  
 

mailto:roman021187@gmail.com


СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ                                                                                              V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

42 
 

 

Рисунок 1 – Конструктивна схема “поршневого двигуна барабанного типу”: 

1 – поршень; 2 – вал; 3 – палець; 4 – криволінійні канавки; 5 – кормовий та носовий маховики; 6 – 
випускний колектор; 7 – продувний колектор 

 
З наведеної схеми ясно, що за один оберт колінчастого валу у циліндрі може статися декілька робочих 

циклів. Робота такого двигуна пояснюється особливою кінематикою механізму руху двигуна. Механізм 
перетворення поступального руху поршнів (1) у обертальний рух валу (2) здійснюється за рахунок пальців (3), які 
переміщуються в канавках (4), які виконані на поверхні двох моховиків (5). Така конструктивна схема найбільш 
прийнятна для двотактних двигунів, в яких поршні попарно переміщуються в середині циліндра (двигуни з 
поршнями, що рухаються у зустрічному напряму). Такі двигуни дають можливість значно підняти потужність за 
рахунок зменшення періоду зміни канавки на поверхні маховика. Такий двигун більш правильно було б назвати 
“поршневий двигун барабанного типу”. Більш докладніші відомості по конструкції двигуна будуть з’ясовані у 
процесі проектування. 

Висновки 

1. До основних переваг роторно-поршневих двигунів можна віднести підвищену агрегатну потужність; 
2. До основного недоліку такого типу двигунів належить низький індикаторний ККД двигуна, що пояснюється 

несприятливим співвідношенням між робочим об’ємом і поверхнею, що його обмежує, тому такі двигуни не 
знайшли широкого поширення; 

3. Високе зношення ущільнюючих устроїв; 
4. Частота обертання вихідного валу може вибиратися вільно від середньої швидкості поршня; 
5. Практично повна зрівноваженість двигуна 
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Пластмаси для фундаментних підкладок були розроблені головним чином для спрощення і скорочення 
часу монтажу ГД та інших механічних машин суден. Традиційний метод установки цих об'єктів із застосуванням 
металевих підкладок характеризувався багатьма недоліками, до числа яких можна віднести: механічну обробку 
фундаментної плити і металевих підкладок, а також багато інших трудомістких і тривалих операцій. Вимоги до 
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монтажу головних двигунів дуже високі, в зв'язку з чим монтаж головного двигуна на металевих підкладка досить 
трудомісткий, дорогий і тривалий процес, який  виконується протягом 2–3 тижнів. 

Застосування підкладок з пластмаси, литих "на готово", під відповідним чином встановленим двигуном 
спрощує процес монтажу. Завдяки використанню пластмасових підкладок значно скорочується час і знижується 
вартість монтажу, тобто це набагато вигідніше з техніко-економічної точки зору. 

Фундаментні болти, що кріплять головний двигун, можуть бути вставлені з деякими зазором (рис. 1 а, б) 
або підігнані в отворах (рис. в, г, д). У першому випадку в отвори для болтів (перед литтям підкладок) 
вставляються еластичні трубки з гуми або поліуретану. У разі болтів з посадкою в металі (рис. 1 в), спочатку 
необхідно просвердлити отвори, потім встановити підігнані болти і тільки тоді форми заливають пластмасою. 
Обробка пригнаних болтів та їх отворів операція дуже трудомістка і вимагає тривалого часу, особливо при 
великих діаметрах отворів. При болтах з посадкою в пластмасі (рис. 1 г, д), спочатку встановлюються болти, а 
потім навколо них відливаються підкладки спільно із втулками. 

Установка фундаментних болтів в пластмасі є оригінальним рішенням (патент RP nr 141 627). Втулка з 
пластмаси з товщиною стінки 2–10 мм, відливається разом з фундаментною підкладкою. Це виключає 
необхідність пригонки болтів в отворах фундаментної плити і в фундаментній рамі головного двигуна під час його 
монтажу. В результаті економиться час і знижуються грошові витрати на установку об'єктів. Також було 
проведено ряд випробувань які підтверджують, що фундаментні болти встановлені в пластмасі (пластмасовій 
втулці відлитій разом з підкладкою) можуть безпечно переносити значні статичні і динамічні навантаження в 
напрямках, дотичних до поверхні опори.  

 

 

Рисунок 1 – Приблизні перетини фундаментних болтових з'єднань суднових ДВЗ: 
а–б) з болтом вільно встановленим з зазором в отворі; в) з пригнаним болтом традиційним способом; г–д) 

з пригнаними болтом у втулці з пластмаси 
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Приклад двигуна Sulzer 8RTA68T-B, установленого на 20 підкладках з пластмаси, наведено на рис. 2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Головний судновий двигун Sulzer 8RTA68T-B, установлений 

на підкладках з пластмаси: 
а) загальний вигляд; б) розміщення фундаментних підкладок 

 
Висновки. Застосування підкладок з полімерного швидко твердіючого матеріалу які відливаються по 

місцю застосування дозволяє значно скоротити час та трудомісткість монтажу головного двигуна в порівнянні з 
традиційними металевими підкладками. Фундаментні підкладки з пластмаси краще амортизують коливання і є 
ефективно знижують рівень шумів. На контактних поверхнях підкладок з рамою машини і фундаменту не 
відбувається корозія тертя, вибивка поверхонь та інші форми зносу. Використання пригнаних болтів в пластмасі 
також значно зрощує процес монтажу, та к як пригонка болтів в пластмасі зводиться до вкладення їх з деяким 
зазором в отвори плити фундаменту і рами ГД і заливкою форми пласт-масою до рівня поверхні рами ГД. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ПРУЖИН З ГІСТЕРЕЗИСОМ ПРИ МОНТАЖІ СДВЗ 

 
Уваров В. А., канд. техн. наук, доц.; Авдюнін Р. Ю., викл., roman021187@gmail.com; Хоменко В. С., викл. 

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,  м. Херсон 
 
Робочим тілом  є не пара, не розпечений газ, а поверхня (двомірне робоче тіло). Змінюючи мірність 

простору, тобто переходячи від тривимірної системи до двомірної, а потім до одновимірної (молекулярних 
ланцюжків) і, нарешті, до нульової розмірності (коли матерія розривається на окремі молекули), ми можемо 
накопичувати енергію. А зворотна еволюція системи, тобто її перехід від нульової розмірності до тривимірної 
дозволяє виділити раніше накопичену енергію і зробити корисну роботу над зовнішнім середовищем. При цьому 
обсяг речовини, яка піддається таким перетворенням, залишається незмінним. Але за традиційними уявленнями 
в такій системі механічна робота неможлива. 

Принцип дії так званої молекулярної пружини: для накопичення енергії потрібно розвивати величезну 
вузьку поверхню «рідина–тверде тіло» (до 1000 і більше м

2
 на 1 грам матриць), тобто розподіл рідини на невеликі 

кластери - наночастки - за допомогою капілярно пористої жорсткої матриці з розміром пор від одиниць до десятків 
ангстрем (розмір молекул води близько трьох ангстрем). Коли поровий простір цієї матриці буде заповнено 
кластерами рідини, утворюється надзвичайно розвинена міжфазна поверхня, яка і є носієм великої вільної 
поверхневої енергії. Остання тим вище, чим більше високоенергетична рідина застосовується для її 
використання (наприклад, низькотемпературні сплави та евтектики, сольові розчини та інші рідини). 

За допомогою системи молекулярних пружин з гістерезисом (так звані репульсивні клатрати) можна 
коливання будь-якого механізму плавно заспокоювати і розсіювати надлишкову механічну енергію. Для цього 
репульсивні клатрати вливають на фундаменти механізмів, виготовляють підкладки, щоб гасити особливо 
небезпечні вібрації. Репульсивні клатрати, розташовані в різних місцях в фундаменті, захоплюють всі натискання, 
повільно їх виснажують і спокійно розсіюють небезпечну енергію. Гасіння енергії удару відбувається з постійною 
розрахунковою напругою. В початкове положення механізм повертається повільно, при напрузі в 10 разів менше, 
ніж при ударі. 

 
Висновки 
 

1. Використання молекулярних пружин з гістерезисом дозволяє зменшити структурний шум та вібрацію. 
2. За допомогою збільшеної гістерезисної петлі збільшена демпфувальна здатність молекулярної пружини.  
3. Використання нових робочних тіл з ефективним розсіюванням механічної енергії в результаті може 

призвести до збільшення ресурсу роботи суднових двигунів та механізмів. 
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УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ПРЯМОЙ ПЕРЕГОНКИ 

 
Дымо Б. В., канд. техн. наук, проф.; Епифанов А. А., канд. техн. наук, проф.; 
Анастасенко С. Н., канд. техн. наук, доц.; Божко Р. В., Косинский В. В., магистранты 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Анализ образования на предприятиях машиностроения и сельхозпредприятиях Николаевской области 
отработавших смазочных масел показывает, что их годовое накопление составляет более 2500 т. Эффективный 
сбор и последующая регенерация отработавших масел не только улучшит обеспечение предприятий горюче-
смазочными материалами, но и повысит качество окружающей среды за счет снижения уровня загрязнения 
вредными углеводородными и другими соединениями  [1, 2]. 

В настоящее время в Николаевской области отсутствуют установки промышленного типа (большой 
производительности) для регенерации отработавших масел и недостаточна производительность установок 
очистки нефтесодержащих вод, в том числе судовых. Предварительные расчеты показывают, что стоимость 
восстановленных смазочных масел на 40…60 % ниже стоимости первичных продуктов при практически 
одинаковом их качестве. 

Анализ методов регенерации и оценка эффективности уже действующих предприятий показали, что на 
первом этапе создания опытно-промышленной установки для отдельних районов Николаевской области 
целесообразно использовать неполный комбинированный метод регенерации, реализуемый в установке прямой 
перегонки периодического действия. Одно из преимуществ проектируемой установки заключается в 
реализуемом  замкнутом цикле с практически 100 % обработкой получаемых готовых (товарных) продуктов в 
виде легких бензинових фракций, тяжелых топливных фракций (керосин, дизтопливо и др.), масляных 
дистиллятов, мазутов и твердых нефтеостатков глубокой переработки. Такая установка не требует значительных 



СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ                                                                                              V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

46 
 

капитальных затрат, а после модернизации может быть дооборудована средствами и устройствами более 
глубокой переработки исходного сырья. 

При расчетной производительности типовой установки 1200 т выход готовой продукции составит: 
бензиновые фракции – 60 т; 
тяжелые топливные фракции – 300 т; 
дистилляты масел – 600 т; 
мазуты, твердые остатки – 120 т. 
Установленная мощность оборудования установки составляет 80 кВт, водопотребление до 10 м

3
 в сутки. 

Производственная площадка для размещения установки до 1500 м
2
. 

Вывод. Разработана принципиальная технологическая схема установки регенерации отработавших 

масел методом прямой перегонки. Выполнены тепловые, гидравлические расчеты и расчеты на прочность 
элементов установки. Спроектировано нестандартное и подобрано стандартное оборудование установки. 
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Условия эксплуатации судовых малооборотных дизелей (МОД) отличаются значительным изменением в 
течение рейса температуры наружного воздуха, а значит, и наддувочного воздуха, а также температуры 
забортной воды tзв, отводящей теплоту от наддувочного воздуха. Топливная эффективность МОД существенно 
зависит от температуры наддувочного воздуха, которая, в свою очередь, зависит от температуры охлаждающей  
воды.  

В то же время объемы теплоты, отводимой от наддувочного воздуха, весьма значительные, и ее 
использование для его же охлаждения низкотемпературным термотрансформатором (ТТр), или 
теплоиспользующей холодильной машиной (ТХМ) позволяло бы удерживать температуру наддувочного воздуха 
даже ниже температуры охлаждающей забортной воды. Одним из возможных способов поддержания низкой 
(ниже температуры наружного воздуха) температуры охлаждающей воды является применение 
теплоиспользующей установки охлаждения наддувочного воздуха. 

Схема трехконтурной трехступенчатой системы охлаждения наддувочного воздуха МОД с эжекторным 
термотрансформатором (ЭТТр), которая использует теплоту наддувочного воздуха после турбокомпрессора (ТК), 
приведена на рис 1.  

Как видно, в термотрансформаторе используются теплообменники – штатные охладители наддувочного 
воздуха (ОНВ): высоко-, средне- и низкотемпературные ОНВ (ОНВвт , ОНВст  и ОНВнт ), а наличие 
промежуточного водяного контура, к которому подключают теплообменники с фазовым переходом 
низкокипящего рабочего тела (НРТ): генератор НРТ высокого давления и испаритель НРТ низкого давления, а 
также нагреватель жидкого НРТ – экономайзерная секция генератора, исключает необходимость внесения 
конструктивных изменений в тракт наддувочного воздуха вообще. Так, генератор паров НРТ высокого давления 
подключают к промежуточному водяному контуру высокотемпературной, теплоиспользующей, ступени ОНВвт  
(рис. 1), что обеспечивает его надежную эксплуатацию при вполне умеренных температурных напорах, 
определяемых температурой кипения НРТ в генераторе (120 ºС), приемлемые габариты благодаря высокой 
интенсивности теплопередачи в процессе фазового перехода НРТ (кипения НРТ) и исключает затраты энергии 
на преодоление аэродинамического сопротивления, которое имело бы место при размещении генератора НРТ в 
наддувочном тракте МОД.  

Возможно некоторое увеличение поверхности низкотемпературной ступени ОНВнт  и соответственно ее 
аэродинамического сопротивления, обусловленное повышенной тепловой нагрузкой из-за более глубокого 
охлаждения воздуха по сравнению с его охлаждением путем отвода теплоты забортной водой. Однако резерв 
мощности современных высокоэффективных ТК, сверх необходимой для наддува, достаточный для 
преодоления аэродинамического сопротивления ОНВнт. О наличии такого резерва свидетельствуют системы 
утилизации энергии выпускных газов МОД мощностью свыше 20 МВт судов современной постройки, в которых 
10…12 % общего расхода выпускных газов подают на утилизационную газовую турбину, минуя ТК.  
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Рисунок 1 – Схема трехконтурной трехступенчатой системы охлаждения наддувочного воздуха МОД с 

эжекторным термотрансформатором, которая использует теплоту наддувочного воздуха после ТК: 
ОНВвт  – высокотемпературная ступень охладителя наддувочного воздуха; ОНВнт – низкотемпературная ступень 
охладителя наддувочного воздуха; ЦХ – центральный холодильник; МО – маслоохладитель; Кн – конденсатор; 

ЗВ – забортная вода; Э – эжектор; ОНВ – охладитель наддувочного воздуха 

При установке термотрансформатора на судне возникает вопрос об размещении дополнительного 
оборудования. Элементы термотрансформатора могут быть расположены в любом помещении судно, но для 
удобства эксплуатации, упрощения доступа к оборудованию, уменьшения связующей арматуры размещать их 
целесообразнее всего в машинном отделении судна. Как показали результаты эскизного проэктирования, 
выполненного на базе расчетов основных элементов теплоиспользующей системы охлаждения их габариты 
позволяют размещать термотрансформатор в машинном отделении без затруднений. На рис. 2 показано 
возможная компоновка теплообменников теплоиспользующей установки охлаждения на балкере типа "КИЇВ", в 
качестве главного двигателя принят МОД марки 6S50ME-B9.5-TII фирмы "MAN B&W" с эффективной мощностью 
Ne = 10680 кВт.  

Как видно, габаритные размеры наибольших элементов термотрансформатора (генератор, конденсатор, 
испаритель) относительно небольшие и их расположение позволяет обеспечить достаточное удобство 
обслуживания. При установке теплоиспользующей системы охлаждения на судах с большей мощностью 
главного двигателя вопросы расположения термотранформатора упрощаются, так как их машинное отделение 
имеет большие запасы свободных площадей и объемов. 
 

Выводы. Доказана возможность установки теплоиспользующей установки охлаждения в машинном 

отделении судна. Определены условия эксплуатации ДУ транспортных судов, при которых утилизация теплоты 
наддувочного воздуха обеспечивает сокращение рейсового расхода топлива – на 1,0…1,6 % и годового – 
1,0…1,5 %. Показана целесообразность данного решения утилизации теплоты и рассчитан срок окупаемости 
теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха для МОД. 
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Рисунок 2 – Расположение элементов термотрансформатора  

в машинном отделении балкера "КИЇВ" (I платформа) 
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Для большинства типов транспортных судов количество тепловой энергии, вырабатываемой в УК на ходу 
судна, уже при температуре наружного воздуха tнв = 0 ºС превышает общесудовые потребности в ней, а при tнв = 

25 ºС – в 2,0…2,5 раза.  
Благодаря высоким КПД современных турбокомпрессоров (ТК) ηтк = 0,80…0,85, мощность их турбин 

превышает мощность, необходимую для наддува дизелей. Избыточная энергия уходящих газов реализуется 
турбокомпаундными системами (ТКС), предусматривающими применение дополнительной газовой турбины, 
устанавливаемой на байпасной линии уходящих газов в обход наддувочного ТК. Однако эффективность 
применения ТКС, как и самой дизельной установки, также снижается с повышением температур наружного 
воздуха tнв и забортной воды tзв. Кроме того, приемлемый срок окупаемости таких систем (5…10 лет) возможен 
при больших мощностях МОД: 20…60 МВт и выше.  

Оценка избытка мощности утилизационной турбины Nт над мощностью наддувочного компрессора Nк, 

необходимой для создания требуемого давления наддува, произведена для мощностного ряда МОД фирмы 
"Вяртсиля Нью Зульцер". При этом резерв мощности турбины определяли в виде отношения ΔNтк = (Nт – Nк)/Nк.  

Расчеты выполнены с учетом влияния температуры наружного воздуха tнв на входе компрессора ТК на 
температуру выпускных газов tг1 на входе турбины ТК: tг1 = f(tнв). Так, согласно данным фирм "МАН – Бурмейстер 

и Вайн" и "Вяртсила Нью Зульцер", повышение температуры наружного воздуха на входе ТК на 10 С вызывает 

возрастание температуры выпускных газов МОД на 16 С [1].  
Учитывалась также зависимость КПД компрессора ηк от степени повышения давления πк: ηк = 0,85 при πк = 

3 и ηк = 0,80 при πк = 4 [2]. 
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Рисунок 1 –  Мощности турбины Nт и компрессора Nк турбокомпрессора в зависимости от мощности 
дизеля Ne при разной степени повышения давления πк: 

▲, х –πк = 3; ♦, ■ – πк = 4 
 

Об избытке мощности ТК свидетельствуют результаты расчетов мощности турбины Nт и компрессора Nк, 
выполненных для ряда малооборотных дизелей "Вяртсила Нью Зульцер" и приведенных на рис. 1 в зависимости 
от мощности дизеля Ne с учетом зависимости температуры уходящих газов на входе турбины ТК от температуры 

наружного воздуха.  
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Рисунок 2 – Схемы систем охлаждения наддувочного воздуха ДВС на базе эжекторной ТУОНВ, использующей 
избыточную теплоту уходящих газов при температуре газов на выходе из генератора ТУОНВ tг2: 

а – tг2 = 250
 

С (генератор перед УК); б – tг2 = 250
 

С (испарительная секция генератора перед УК, экономайзерная 

секция после УК); в – tг2 = 180
 

С (генератор перед УК) 
 
Как видно, для всего ряда мощностей Ne МОД "Вяртсила Нью Зульцер" имеет место резерв мощности ТК. 

При повышении мощности двигателя разница мощностей турбины и компрессора, выраженная в абсолютных 
величинах, увеличивается, тогда как в относительных величинах она остается практически постоянной.  
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Избыток тепловой энергии уходящих газов может быть реализован в теплоиспользующей холодильной 
установке охлаждения (ТУО) как конструктивно наиболее простой. Для этого необходимо часть уходящих газов 
направить мимо турбины ТК на генератор паров НРТ ТУО. Количество байпасируемого газа пропорционально 
превышению мощности турбины над мощностью компрессора и составляет 10…20 %. 

Схемы систем на базе ТУО, утилизирующей теплоту избыточного количества уходящих газов для 
охлаждения наддувочного воздуха, представлены на рис. 2. (Т – турбина ТК; К – наддувочный компрессор; УК – 
утилизационный котел; ОНВ – охладитель наддувочного воздуха водяной; ЦХ – центральный холодильник; ЗВ – 
забортная вода; ТУОНВ: Г – генератор; Гэ и Ги – экономайзерная и испарительная секции генератора; Э – 
эжектор; Кн – конденсатор; Н – насос; ДК – дроссельный клапан; И – испаритель-воздухоохладитель).  

При этом генератор ТУО устанавливают на байпасной линии уходящих газов в обход ТК, расход газов 
через которую прямо пропорциональный превышению мощности турбины ТК над мощностью наддувочного 
компрессора и может составлять 20…30 % общего количества газов после цилиндров двигателя [3, 4]. Так как 

температура газов на входе в генератор ТУО (после цилиндров ДВС) составляет около 400
 

С, то 
срабатываемый в ТУО тепловой потенциал может оказаться весьма значительным, даже с учетом того, что 
через байпасную линию на генератор ТУО поступает около 20…30 % от общего количества газов. Более высокий 
температурный уровень байпасируемых ТК выпускных газов (по сравнению с температурой газов суммарным 
расходом после ТК) обеспечивает повышенные температурные напоры в утилизационных ТОА и, 
соответственно, меньшие их габариты и аэродинамическое сопротивление. 

Первые две схемы (рис. 2, а и б) представляют по сути аналог ТКС, в которой генератор ТУО 
(испарительная секция генератора на рис. 2, б) установлен на байпасной линии вместо дополнительной газовой 

турбины (силовой турбины или турбогенератора) или же подключен параллельно турбине (на рисунке не 
показано). При этом теплоперепад, срабатываемый в генераторе ТУО, небольшой, поскольку ограничен 

разностью температур газов на входе и выходе tг1 – tг2 = 350 – 250 = 100 С, к тому же отнесенной к весьма 

малому расходу газов через байпас: около 20 %. Очевидно, что больший эффект можно получить при 
срабатывании всего теплового потенциала избыточного, сверх необходимого для привода наддувочного ТК, 

количества уходящих газов: tг1 – tг2 = 350 – 150 = 200 С (схема на рис. 2, в), где нижняя температура газов 

ограничена необходимостью недопущения сернистой коррозии материала экономайзерных поверхностей 
генератора ТУО. 

Вывод. Разработаны возможные схемы утилизации теплоты наддувочного воздуха и уходящих газов для 

судновых МОД, что позволяют повысить эффективность судовых дизелей. 
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ПРО ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РІДКОГО ПАЛИВА  

НА ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ВПРИСКУ 

 
Швець І. А., викл. 

Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ  

 Досвід отриманий науковцями під час досліджень та відображений в [1], щодо переведення серійних 
дизельних двигунів з дизельного палива (ДП) на ріпакову олію (РО), супроводжується появою проблем при 
експлуатації. Причому це стосується як для роботи двигуна на альтернативному паливі в чистому вигляді (100% 
РО), так і при роботі з паливними сумішами (X% ДП + Y%РО). Як зазначено в роботі [2], проблеми ці (часткова 
втрата потужності, ускладнення запуску двигуна в зимовий час, зниження строку служби паливної апаратури, 
порушення умов організації процесу згоряння палива, скорочення строку заміни масла та багато інших) пов’язані 
головним чином з відмінностями фізико-хімічних властивостей альтернативного палива. Нижче наведена 
порівняльна таблиця 1.   
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Таблиця 1 – Фізики-хімічні властивості дизельного пального та рапсової олії 

Параметр Ріпакова олія Дизельне пальне 

Склад, % 
С 
Н 
О 

 
0,776 
0,116 
0,109 

 
0,864 
0,121 
0,095 

Густина при 15 
о
С 917 800…845 

Кінематична в’язкість при 40 
о
С 42,1 1,5…4,0 

Динамічна в’язкість при 20 
о
С 68,7×10

-3
 3,154×10

-3
 

Поверхневий натяг  Н/м 33,2×10
-3

 27,1×10
-3

 

Найнижча теплота згоряння палива  МДж/м
3
 36,992 42,437 

Цетанове число палива 36…55 46…49 

Температура спалахування в закритому тиглі, 
о
С 100 55 

 -23 -10, -35, -45, -55 

Вміст сірки, % 0,005 0,5 

Кислотність, мг КОН/100л палива  4,66 5 

Коксованість 10 % залишку, %, не більше 0,4 0,3 

 
Порівняльний аналіз даних, наведених у табл. 1, показує можливість застосування в дизельних двигунах. 

Але при цьому необхідно звернути увагу на певні застереження, серед яких: 
- менша найнижча теплота згоряння; 
- більша в’язкість палива, яка відчутно залежить від температури; 
- підвищена схильність до нагароутворення; 
- можливість забруднення моторного мастила продуктами полімеризації; 
Також необхідно пам’ятати, що на динаміку розвитку паливного факелу та роздрібненість паливної 

струмени суттєвий вплив здійснюють в’язкість палива та його поверхневий натяг. Підвищені показники цих 
величин у ріпакової олії призводять до збільшення далекобійності паливної струмини, що призводить до 
попадання палива на стінки камери згоряння, та відповідно зменшення частки об’ємного сумішоутворення. 

Як відомо з [2], для визначення параметрів далекобійності струмини палива, Лишевським було 
запропонована наступна математична залежність: 

 

                                                                ,                                                 (1) 

  

        де                        ;                                                                   (2) 

                            – критерій Вебера;                                                           (3) 

                             – критерій розпилювання палива;                                  (4) 

                            – відношення густин повітря та палива;                                     (5) 

dc – діаметр соплового отвору; 
аи – коефіцієнт вільної турбулентності;  
ζпал – коефіцієнт поверхневого натягу палива;  
ρпов – густина повітря;  
ρпал – густина палива;  
µпал – коефіцієнт динамічної в’язкості палива;  
А1 – коефіцієнт;   
l1, k1, n1 – показники ступеня, що визначаються в ході експериментального дослідження.  
 
Як вже було зазначено вище, три фізико-хімічних параметри палива, наведені в залежностях (2)–(5), а 

саме ζпал , ρпал , µпал , суттєво впливають на далекобійність струмини палива, що визначає залежність (1). 
Причиною такого стану справ, є те, що для зазначених властивостей в діапазоні температур від 20 до 100 

о
С, як 

зазначено в  [1], відбувається суттєва зміна їх величин. Так, наприклад, в’язкість ріпакової олії у вищезгаданому 
діапазоні температур змінює свою величину майже у вісім разів, що безпосередньо впливає на режим та 
початкову швидкість витікання паливної струмини. При тому що густина майже не відчутно, і її зміна не 
перевищує 5…7 % від початкового значення.  

Тому при переведенні дизельного двигуна на рідке альтернативне необхідно враховувати ці фізико-хімічні 
особливості палива  та реалізувати комплекс заходів, направлений як на забезпечення нормальної та 
безвідмовної роботи паливної апаратури, так і на оптимізацію характеру протікання робочого циклу в циліндрі 
двигуна.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ 
 НА БУКСИРНИХ СУДНАХ AHTS 

 
Сухов Д. М., магістрант

4
  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Судна Anchor-Handling Tug Supply [AHTS] (буксир для обробки якорів) призначені для завезення, підриву і 

перекладки робочих якорі. Вони також використовуються для буксирування бурових суден, платформ, ліхтерів та 
інших суден технічного флоту. Судна такого типу обов’язково оснащуються системами динамічного позиціювання 
(СДП). Це відносно нова технологія, яка з'явилася в результаті зростаючих вимог до суден обслуговуючих 
нафтову і газову промисловості та необхідності проведення глибоководних, пошуково-розвідувальних робіт та 
інших робіт пов’язаних з забезпеченням позиціонування судна [1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура СДП [2] 

 
Міжнародна морська організація ІМО в меморандумі 645 від 1994 р. [3] дає класифікацію СДП: клас 1 - 

СДП не має дублювання; клас 2 - СДП дублюється, одинична відмова в активному елементі СДП не приводить до 
відмови в цілому; 3 - СДП забезпечує утримання судна над координатою позиціонування в наступних варіантах: 
одиничній відмові в якомусь одному активному і пасивному елементі, які знаходяться в різних водонепроникних 
відсіках або відмову активних і пасивних елементів, які знаходяться в якому-небудь одному з водонепроникних 
відсіків в результаті затоплення або пожежі, або відмову активних і пасивних елементів, які знаходяться в якійсь із 
протипожежних зон в результаті пожежі або вибуху. Відповідно до правил класифікації та побудови суден 
Регістра судноплавства України СДП класифікуються наступним чином: DP 1, DP 2, DP 3.  

За результатами аналізу експлуатації буксиру-постачальника типу "Varada Ilheus", яке об'єднує в собі 
судно-постачальник і буксир для обробки якорів виявлена необхідність оснащення судна додатковим 
підрулюючим пристроєм(ПП) для керування судном відповідно вимогам до класу DP 2. Це пов’язане з тим, що 
судно використовується для доставки постачання на платформи, для перевезення членів екіпажів, також судно 
несе вахту у режимі очікування як рятувальне судно в районах нафтовидобутку.  

Тому було вирішено, для дублювання встановити додатковий підрулюючий пристрій в носу буксира, а 
також замінити базові підрулюючи пристрої Rolls-Royce потужністю 500 кВт на пристрої HRP потужністю 600 кВт. 

 

                                                           
4 Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук., доц. О. К. Чередніченка.  



СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ                                                                                              V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

54 
 

 
 

Рисунок  2 – Структурна схема пропульсивного комплексу 
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Системы охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания при всех параметрах окружающей 
среды хорошо охлаждают воду и масло, но охлаждение наддувочного воздуха при экстремально высоких 
температурах окружающего воздуха сейчас существенно менее глубокое, чем хотелось бы проектантам 
двигателей. Температура воздуха в ресивере двигателя на номинальном режиме определяет его мощность, 
экономичность, экологичность и ресурсные показатели. Обычно указанные параметры предъявляют несколько 
различные требования к глубине охлаждения наддувочного воздуха, но для современных топливных систем и 
современных уровней форсировки наддувом это примерно 15...20 

о
С. Обычные же, при этом наиболее 

совершенные рекуперативные системы, обеспечивают примерно 47 
о
С для наземных машин и около 35 

о
С для 

судовых машин при температуре окружающего воздуха to = 40 
о
С. Дальнейшее снижение температуры воздуха в 

ресивере в летнее время особенно востребовано для наземной техники в южных регионах и становится всѐ 
актуальнее с всеобщим потеплением климата. 

Решительный шаг в снижении температуры наддувочного воздуха сделала компания Cooper-Bessemer в 
40-х годах прошлого столетия, когда начала выпускать двигатели с турбодетандерной системой охлаждения. На 
этих двигателях температура воздуха в ресивере доходила летом до 18 

о
С. В то же время двигатели данной 

компании уступали по экономичности машинам с обычными системами охлаждения, выполненными достаточно 
правильно. Причина была в избыточных затратах мощности на преодоление воздушных сопротивлений в 
системе охлаждения, предложенной компанией Cooper-Bessemer. В итоге компания перестала выпускать такие 
двигатели и обанкротилась. 

Авторы исследовали параметры системы охлаждения с турбодетандером и установили причины низкой 
эффективности предложенной компанией Cooper-Bessemer системы. В соответствии с проведенным анализом, 
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компания применяла лопаточные машины с низкими КПД (сегодня они значительно выше), турбодетандер 
встраивался в систему охлаждения, общая схема которой была несовершенной, а входившие в систему 
теплообменники имели низкие КПД, а сами двигатели имели низкий надув и низкую эффективность цикла, 
поскольку конструкторы тогдашних машин ограничивались низкими значениями максимального давления при 
сгорании. 

На рис. 1 приведена схема системы охлаждения с турбодетандером, которая отличается от системы, 
предложенной компанией Cooper-Bessemer рядом параметров. Так, общая схема системы охлаждения является 
малорасходной, а КПД охладителей ОНВ1 и ОНВ2 равны 0,97, что вполне достижимо в наше время. Адиабатный 
КПД лопаточных машин в сухом режиме принят нами около 0,8, причѐм предлагается применение внутреннего 
охлаждения компрессоров впрыском воды на всасывании, что повышает их КПД до 0,85...0,92. Кроме всего, в 
системе рассмотрен воздухо-воздушный охладитель (ВВО), который может охлаждать воздух на всасывании в 
компрессор. Система разрабатывалась для двигателя типа 12ЧН 18,5/21,5 мощностью 2416 кВт, у которого 
давление воздуха в ресивере составляло 0,5 МПа. 

 

 

Рисунок 1 – Схема системы охлаждения с турбодетандером 

 
Охлаждение наддувочного воздуха ниже То в данной системе обеспечивается за счѐт избыточного 

давления за компрессором турбокомпрессора К1. Чем выше это давление, тем сильнее охлаждение. В 
соответствии с выполненным анализом, повышение Пк1 способствует также повышению экономичности 
двигателя. Пк1 принималось равным 6, поскольку дальнейшее повышение Пк1 в одной ступени проблематично, а 
достигнутая при этом минимальная температура воздуха в ресивере (292 К) близка к оптимально возможной. 

Проведенные исследования системы охлаждения с турбодетандером потвердели возможность увеличить 
экономичность двигателя более, чем на 4 гр/(кВт∙ч). Таким образом, данная система является достаточно 
эффективной. Еѐ главным недостатком можно считать перегрузку компрессора турбокомпрессора (К1). Для 
базового варианта его Пк равнялся 5, а при использовании турбодетандерной системы он вырастает до 6. 

На рис. 2 показана схема системы охлаждения двигателя с турбодетандером и утилизационной газовой 
турбиной (УТ). Такая система исключает основной недостаток предыдущей. В ней некоторая избыточная (по 
сравнению с базовой моделью) перегрузка компрессора К1 связана с избыточной энергией выпускных газов 
турбины (также по сравнению с базовой моделью). Эта избыточность присутствовала в предыдущей системе, но 
полезно не использовалась. В данном случае предлагается эту избыточную энергию газов передать на вал 
турбодетандера. Это позволит увеличить возможную энергию, сообщаемую компрессору К2. В результате можно 
повысить степень расширения воздушной газовой турбины и снизить температуру воздуха в ресивере до ещѐ 
больших пределов. В принципе, можно оставить ту же температуру в ресивере, но уменьшить степень 
повышения давления в компрессоре К1. 
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Соответствующие расчѐты были выполнены для новой системы охлаждения и для циклов двигателя, 
оборудованного такой системой. Весьма интересно, что изменений величины ge при этом не происходит. В 

рассмотренном примере система обеспечивает в ресивере двигателя температуру воздуха 15 
о
С при даже 

несколько большей экономичности, чем предыдущая. При этом степень повышения давления в компрессоре К1 
может быть существенно ниже. Отметим, что с понижением Пк1 растѐт степень понижения давления в УТ Пк2. 
Впрочем, значения этого параметра невелики и лежат в пределах 1,1...1,2. 

 

Рисунок 2 – Схема системы охлаждения двигателя с турбодетандером и утилизационной газовой 

турбиной 

Предлагаемая система охлаждения наддувочного воздуха вообще может обеспечить практически любые 
(из возможно рассматриваемых) температуры воздуха в ресивере. И это может быть выполнено при весьма 
умеренных форсировках компрессора К1 по сравнению с базовой моделью. Таким образом, данная система 
охлаждения наддувочного воздуха может оказаться такой, которая практически закроет вопрос интенсификации 
охлаждения в современных двигателях, весьма актуальный в настоящее время. 
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Фактический ресурс элементов оборудования зависит от многих факторов, наиболее важными из которых 
являются условия эксплуатации, качество их изготовления и технического обслуживания (ТО). Также не следует 
забывать и о процессах диагностики и дефектации, по результатам которых выполняется списание деталей и 
узлов. Не редко, специалисты на местах принимают решение о непригодности элементов оборудования на 
основании субъективного заключения, пренебрегая точными подходами выполнения данных операций, что в 
свою очередь, часто приводит к выбраковке исправных деталей. Отслеживание наработки деталей 
оборудования ведущим специалистом, отвечающим за процессы эксплуатации и ремонта оборудования, 
позволяет ему своевременно реагировать на отклонения в качестве администрируемых процессов и вводить 
корректирующие мероприятия (замена номенклатуры, обучение персонала, коррекция регламентов ТО).  

Наиболее сложной задачей, является определение фактического ресурса для одинаковых элементов 
расположенных в одном механизме (ремни, ролики, рабочие органы технологического оборудования). Как 
правило, ведение статистики списания запчастей, по каждому оборудованию обязательно, поэтому, для решения 
обозначенной проблемы, далее предлагается алгоритм укрупненного анализа эффективности использования ЗЧ, 
позволяющего получить количественную оценку процессов эксплуатации ремонта и обслуживания 
оборудования, в разрезе одной номенклатуры. Для описания алгоритма вводятся следующие параметры: 
продолжительность цикла обновления ЗЧ, усредненная наработка одной ЗЧ и коэффициент эффективности 
использования ЗЧ. 

Продолжительность цикла обновления ЗЧ (Т, ч) – период наработки техники, за который количество 

списанных ЗЧ, из числа анализируемых в конкретном узле, увеличиться на число данной номенклатуры в узле 
(kД, шт). При анализе массива данных по списанию ЗЧ, Т удобно определять по формуле (1), где Δtn (ч) – 
интервал между заменами ЗЧ, kn (шт) – количество списываемых деталей: 

                                              , ч .                                           (1) 

В предлагаемом алгоритме, предлагается начинать анализ с последнего списания ЗЧ, это позволит 
применить его к массивам данных по оборудованию, о котором нет информации с момента введения его в 
эксплуатацию. Наглядно, определение продолжительности цикла обновления ЗЧ, для оборудования с kД = 10, 
показано на рис. 1, на двух шагах анализа (I1 и I2). В приведенном примере Т1 = 120 ч, Т2 = 140 ч. 

 

Рисунок 1 –  К определению продолжительности цикла обновления ЗЧ 

 
Поскольку в реальных условиях списание может выполняться за несколько этапов и в разных количествах, 

при этом возможны такие сочетания данных обстоятельств, для конкретного анализируемого периода, когда 
количество списанных деталей может превышать количество деталей в оборудовании. Поэтому вводиться 
понятие усредненной наработки ЗЧ (Тср, ч), данный параметр определяется по формуле (2), где kф n – 

количество, фактически, списанных деталей за анализируемый период: 
 

                                                 .                                      (2) 

 
Усредненная наработка деталей, выраженная в таком виде, может использоваться для обоснования 

количества ЗИПа но, без дополнительных уточнений, не информативна в других анализах.  Поэтому 
дополнительно вводиться коэффициент эффективности использования ЗЧ. Данный параметр определяется 

как отношение усредненной наработки ЗЧ к максимальной* продолжительности периода обновления ЗЧ (Δtмах, ч) 
и к количеству этапов списания ЗЧ (n) за анализируемый период: 
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                                                 .                                              (3) 

*максимальная продолжительность периода обновления ЗЧ определяется по результатам анализа 
всего периода эксплуатации техники. 

Коэффициент эффективности использования ЗЧ, изменяется в пределах - 0…1. Максимальные значения 
данного показателя достижимы при максимальных значениях усредненной наработки и минимальном количестве 
этапов замены ЗЧ. Идеальным случаем является ситуация, когда усредненная наработка и максимальное 
значение цикла обновления ЗЧ - равны, а детали, в количестве равном количеству деталей в оборудовании, 
заменяются в одной работе. Коэффициент эффективности использования ЗЧ, в этом случае равен 1, что 
свидетельствует о безаварийной эксплуатации данных элементов оборудования и обеспечении их 
максимальной наработки. Продолжительность цикла обновления ЗЧ, соответствующая коэффициенту 
эффективности использования ЗЧ, равного 1, можно принять за основу для определения интервалов проведения 
планово-предупредительных ремонтов (ППР), по замене данных элементов. При отсутствии в статистике, 
обозначенного условия, интервалы проведения ППР могут назначаться по данным для периодов с 
максимальными значениями коэффициента эффективности использования ЗЧ. В любом случае, при назначении 
периодичности плановых замен, необходимо дополнительно проанализировать корректность проведения 
дефектации, условия работы оборудования за рассматриваемый период и выполнить соответствующие 
корреляции. 

При значительном отклонении коэффициента эффективности использования ЗЧ, в меньшую сторону, 
ведущий специалист должен разобраться в причинах снижения наработки деталей, и назначить корректирующие 
мероприятия. В зависимости от ситуации, это может быть обучение персонала, замена используемой 
номенклатуры либо инициация процесса внесения изменений в технологический процесс эксплуатации 
оборудования. 

Далее приводиться блок схема (рис. 2), вычисления основных показателей эффективности использования 
ЗЧ. 

 

 

Рисунок 2 – Блок-схема вычисления показателей эффективности использования ЗЧ 
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Секція № 2 
 

РОБОЧІ ПРОЦЕСИ, КОНСТРУКЦІЯ  
ТА МІЦНІСТЬ ДВИГУНІВ  

ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ  
ТА УСТАНОВОК 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИНЕРЦИИ ПРИ РАБОТЕ ДВС НА НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ 
 

Минчев Д. С., канд. техн. наук, доц.  

Национальний университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

  
В лаборатории НУК были на испытательном стенде, выполненном на базе двигателя КамАЗ-740.10 [1] 

была проведена серия экспериментальных исследований, включающая в себя испытание двигателя на 
переходных процессах. Двигатель работает на генератор постоянного тока с независимым возбуждением, 
вырабатываемый электрический ток превращается в теплоту в блоке электрических тэнов. Для управления 
генератором используется тиристорный привод, позволяющий регулировать напряжение в обмотке возбуждения 
генератора.    

В результате этих исследований, в частности, была установлена степень влияния тепловой инерции в 
деталях двигателя на параметры переходных процессов.  Рассмотрим следующий переходный процесс. 
Двигатель работает на установившемся режиме работы при nstart = 800 мин

-1
, тиристорный привод переведен в 

положение Iв = 3А. При этом эффективная мощность двигателя составляет Pb.start = 19,6 кВт. В течение всего 
переходного процесса настройки тиристорного привода сохранялись постоянными. Затем рычаг управления 
топливоподачей двигателя максимально быстро переводится в положение, соответствующее частоте вращения 
установившегося режима nend  = 1960 мин

–1
, при этом эффективная мощность двигателя в конце переходного 

процесса составляет 
 Pb.end = 100 кВт. В ходе эксперимента фиксировались следующие параметры: мгновенное значение 
эффективного крутящего момента Tb, частоты вращения коленчатого вала n и частоты вращения ротора 
турбокомпрессора nTC, давление воздуха за компрессором ps и газов перед турбиной pt, значение моментального 
расхода воздуха Gint.    

Данный переходный процесс был также смоделирован в среде Blitz-PRO [2]. При моделировании 
принимались следующие параметры: приведенный момент инерции системы двигатель-нагрузка Jrot = 3,9 кг∙м

2
, 

момент  инерции ротора турбокомпрессора JTC = 0.0011 кг∙м
2
. Математическая модель, включая характеристики 

турбокомпрессора, была тщательно настроена на основании большого массива экспериментальных статических 
режимов работы (более 100 режимов) [3]. 

Ниже представлено сопоставление экспериментальных данных с  диаграммами расчетных переходных 
процессов для двух вариантов расчета: с учетом тепловой инерции (heat inertia) и без учета (without heat inertia). 
В обоих случаях использовались одинаковые карты впрыска топлива (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Характеристики впрыска топлива, использованные при расчете переходных процессов 

Как видно из рис. 2–5, неучет тепловой инерции существенно сказывается на достоверности 
моделирования переходного процесса. Наиболее заметными являются отклонения в параметрах системы 
наддува: так давление наддувочного воздуха на 8 секунду процесса составляет ps = 195 кПа без учета тепловой 
инерции и ps = 163 кПа с учетом, при экспериментальном значении ps = 164 кПа. Аналогичные отклонения в 
значениях частоты вращения ротора турбокомпрессора и расхода воздуха через компрессор. 

 Для выяснения причин указанных различий обратимся к сопоставлению ряда параметров рабочего 
процесса для случаев учета и без учета тепловой инерции (рис. 6–11). Как видно, температура деталей в 
переходном процессе при учете тепловой инерции намного ниже стационарных значений, так на 8 секунду: для 
головки поршня 217 против 287 ºС, для головки цилиндра 168 против 224 ºС, и для выпускного коллектора 312 
против 481 ºС.  
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Рисунок 2 – Изменение частоты вращения коленчатого вала в переходном процессе 

 

 
Рисунок 3 – Изменение частоты вращения турбокомпрессора в переходном процессе 

 

 
Рисунок 4 – Изменение давления наддувочного воздуха в переходном процессе 
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Рисунок 5 – Изменение расхода воздуха в переходном процессе 

 
Как видно, наибольшее различие наблюдается для огневой поверхности выпускного коллектора. Потери 

теплоты при переходном процессе из-за влияния тепловой инерции гораздо выше, чем в случае отсутствия 
тепловой инерции именно вследствие более холодных стенок цилиндра и выпускного коллектора. Также 
влияющим фактором является более низкое значение коэффициента избытка воздуха, наблюдаемое при учете 
тепловой инерции (а значит и более высокая результирующая температура рабочего тела). 

 Особенно заметно увеличиваются потери теплоты в стенки выпускного коллектора, которые и 
определяют наблюдаемую разницу переходных процессов в случае учета тепловой инерции по сравнению с 
вариантом, когда тепловая инерция не учитывается. 

 

 
 

Рисунок 6 – Изменение коэффициента избытка воздуха в переходном процессе 
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Рисунок  7 – Изменение температуры на входе в турбину в переходном процессе 

 

 
Рисунок 8 –  Изменение температуры огневой поверхности поршня   в переходном процессе 

 

 
Рисунок 9 – Изменение температуры огневой поверхности выпускного коллектора  в переходном 

процессе 
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Рисунок 10 – Изменение теплоотдачи в стенки цилиндра  воздуха  в переходном процессе 

 

 
Рисунок 11 – Изменение теплоотдачи в стенки цилиндра  воздуха в переходном процессе 
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Национальний университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

При работе двигателя на неустановивишихся режимах помимо механической инерции существенную роль 
играет тепловая инерция в деталях двигателя, граничащими с наиболее высокотемпературным рабочим телом: 
детали рабочего цилиндра и выпускной системы.  

Для учета тепловой инерции необходимо записать уравнение теплового баланса детали следующим 
образом: 

Qh = Qc + ΔI, 
где  Qh – количество теплоты, переданное, переданное от горячего теплоносителя в стенку; Qс – количество 
теплоты, отдаваемое в охлаждающий теплоноситель от стенки;  ΔI – изменение теплосодержания детали. 

 Изменение теплосодержания детали можно рассчитать, зная среднюю изобарную теплоѐмкость 
материала cp, массу детали m и изменение ее средней температуры ΔTm:  

ΔI = cpmΔTm. 
 Среднюю температуру детали будем рассчитывать как полусумму средних температур огневой Twall.h и 

охлаждаемой Twall.c поверхностей деталей: 
Tm = (Twall.h  + Twall.c)/2. 

 Рассмотрим алгоритм определения средних температур Twall.h и Twall.c при синтезе рабочего цикла. 
Рассмотрим i-й расчетный шаг по времени, символизирующий номер последовательно синтезируемых рабочих 
циклов переходного процесса. Предположим, что для этого шага нам известны следующие параметры: средние 
коэффициенты теплоотдачи от горячего теплоносителя в стенку и от охлаждаемой поверхности в холодный 
теплоноситель αh и αс соответственно, площади холодной и горячей тепловоспринимающей поверхности детали 
Fh и Fс, результирующие температуры горячего и холодного теплоносителя Th и Tc. Также известны значения 
температур поверхностей деталей T 

i
wall.h, T 

i
wall.c и соответвующей им средней температуры детали T 

i
m, которые 

были использованы на этом шаге. 
Запишем уравнение теплового баланса в следующем виде:  
αhFh ( Th  -  (T 

i+1
wall.h  + T 

i
wall.h)/2)η = αсFс ((T 

i+1
wall.c  + T 

i
wall.c)/2  - Tс )η + cpm(T 

i+1
m - T 

i
m), 

где η – продолжительность текущего рабочего цикла. 
 Как видно, в таком уравнении, реализующем неявную расчетную схему содержится три неизвестные 

величины: T 
i+1

wall.h, T 
i+1

wall.с и T 
i+1

m. Для решения уравнения дополним его двумя уравнениями связи: 
T 

i+1
m = (T 

i+1
wall.h  + T 

i+1
wall.c)/2; 

Qc = (λ/δwall +1/Rwall)Fс( (T 
i+1

wall.h  + T 
i
wall.h)/2 - (T 

i+1
wall.c  + T 

i
wall.c)/2)η. 

 В последнем уравнении теплопроводности (для простоты указан случай плоской стенки) λ – 
коэффициент теплопроводности материала детали, Rwall  – суммарное термическое сопротивление загрязнений 
на поверхностях детали, δwall - средняя толщина стенки детали. 

 Совместное решение последних трех уравнений удобно выполнять численно, методом половинного 
деления, или аналитически. 

 Таким образом, предлагаемый подход позволяет учесть массу детали, площадь теплообменных 
поверхностей (огневой и охлаждающей), теплоѐмкость материала детали и его теплопроводность. Очевидно, что 
чем больше cp и m, тем выше тепловая инерционность (рис. 1). Интересно влияние комплекса RΣ = 1/(λ/δwall 

+1/Rwall), который может быть назван суммарным термическим сопротивлением стенки. Чем выше RΣ, тем выше 
уровень температуры поверхности детали и температурный градиент между огневой и охлаждаемыми 
поверхностями, но при этом инерционные свойства практически не изменяются, что следует из рис. 2. 

 
а)                                                              б) 

Рисунок 1 – Влияние массы m детали на еѐ температурное состояние при переходном процессе: а) 

поршень, б) выпускной коллектор (результаты расчетов переходного процесса двигателя КамАЗ-740 в диапазоне 
частоты вращения 800–2000 мин

–1
 при работе на генератор постоянного тока [1]) 
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а)                                                                       б) 

Рисунок 2 – Влияние суммарного термического сопротивления загрязнений на поверхности детали R на 

еѐ температурное состояние при переходном процессе: а) поршень, б) выпускной коллектор (результаты 
расчетов переходного процесса двигателя КамАЗ-740 в диапазоне частоты вращения 800–2000 мин

–1
 при работе 

на генератор постоянного тока [1]) 
   

 
а)                                                                       б) 

Рисунок 3 – Влияние массы деталей m на теплоотдачу в стенки при переходном процессе: а) теплоотдача 

в стенки цилиндра, б) теплоотдача в стенки выпускного коллектора (результаты расчетов переходного процесса 
двигателя КамАЗ-740 в диапазоне частоты вращения 800–2000 мин

–1
 при работе на генератор постоянного тока 

[1]) 
 

Для иллюстрации значимости тепловой инерции рассмотрим диаграммы теплоотдачи от рабочего тела в 
стенки системы, приведенные на рис. 3. Как видно, вследствие тепловой инерции количество теплоты, 
отводимое в стенки в переходном процессе существенно увеличивается, особенно в случае выпускного 
коллектора (вследствие более низкой температуры отходящих газов). Как следствие, изменяются показатели 
индикаторного процесса и существенно изменяется работа системы наддува.  
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Двигатели Стирлинга реализуют термодинамический цикл Стирлинга, который по термодинамической 

эффективности не уступает циклу Карно. 
Цикл Стирлинга состоит из четырех фаз и разделен двумя переходными фазами: нагрев, расширение, 

перемещение рабочего тела к источнику холода, охлаждение, сжатие и перемещение рабочего тела к источнику 
тепла.  

Изучаемый макет двигателя Стирлинга построен по γ- схеме (рис. 1). Двигатель состоит из горячего 
цилиндра, в котором движется вытеснитель и с холодного цилиндра, в котором перемещается рабочий поршень. 
Боковые стенки большого цилиндра не проводят тепло, они выполнены из материала с низким коэффициентом 
теплопроводности (в данном макете этим материалом выступает оргстекло). Перемещение рабочего тела к 
источникам холода и тепла осуществляется вытеснителем. Вытеснитель выполняет также функцию 
примитивного регенератора, накапливая тепло горячего воздуха при перемещении его в холодную полость и 
отдавая накопленное тепло при обратном вытеснении воздуха из холодной полости в горячую. 

Тепло в горячий цилиндр подводится из резервуара с горячей водой, который расположен под 
двигателем. Таким образом верхняя часть большого цилиндра считается холодной, нижняя - горячей. 

Когда вытеснитель опускается вниз воздух поступает в холодную полость, охлаждается, и затем 
сжимается рабочим поршнем. 

При движении вытеснителя вверх воздух перемещается в горячую полость, нагревается, и расширяется 
толкая рабочий поршень вверх. 

Для интенсивного подвода и отвода тепла верхняя и нижняя крышка большого цилиндра двигателя 
выполнены из материала с высоким коэффициентом теплопроводности и теплоотдачи. 

Движение вытеснителя и рабочего поршня обеспечивается кривошипно-шатунными механизмами с 
общим валом. Длина шатунов и кривошипов указана в табл. 1, как и прочие геометрические параметры. Для 
получения найбольшей эффективности цикла кривошипы вытеснителя и рабочего поршня смещены на угол 
100°. 

 
Таблица 1 –  Основные параметры макета двигателя Стирлинга 

Пара
метр 

Размерно
сть 

Значение Наименование 

n мин
–1

 75 Частота вращения коленчатого вала 

iц  1 Число рабочих цилиндров двигателя 

Sг м 0,03 Ход "горячего" поршня 

Dг м 0,144 Диаметр "горячего" поршня 

Sх м 0,026 Ход "холодного" поршня 

Dх м 0,026 Диаметр "холодного" поршня 

λш.г  
0,0550847
46 

Кривошипно-шатунное отношение "горячего" 
КШМ 

λш.х  
0,0569948
19 

Кривошипно-шатунное отношение "холодного" 
КШМ 

θсдв 
град. 

п.к.в. 
100 

Сдвиг по углу поворота "холодного" цилиндра 
относительно "горячего" 

 
В ходе изучения данного макета двигателя Стирлинга γ-типа было проведено экспериментальное 

исследование, целью которого было: 
1) определение закономерностей протекания рабочего процесса; 
2) получение индикаторной диаграммы; 
3) настройка и уточнение математической модели двигателя для дальнейших расчетов. 
Макет двигателя Стирлинга был оснащен индукционным датчиком для определения положения 

коленчатого вала и тензометрическим датчиком давления в рабочем цилиндре двигателя. 
Для фиксации указанных параметров использовался аналого-цифровой преобразователь USB Autoscope 

II.  Для фиксации изменения частоты вращения вала в течение одного оборота на окружности маховика с 
интервалом в 60° были установлены шесть неодимовых магнитов. 

Для записи и исследования индикаторного процесса в цилиндре двигателя использовался 
преобразователь давления Motorola MPX2010DP (рис. 2), который соединялся с рабочей полостью двигателя. 
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Рисунок 1 –  Рабочая модель двигателя Стирлинга γ-типа: 

1 – горячий цилиндр; 2 – вытеснитель; 3 – холодный цилиндр; 4 – рабочий поршень;  
5 – шатуны поршня и вытеснителя; 6 – маховик; 7 – мотыль 

 
Рисунок 2 – Преобразователь давления Motorola MPX2010DP 

  
Результатами экспериментальных измерений являются цифровые осциллограмы рабочего процесса, 

записанные с помощью программы USB Autoscope II (рис. 3). Для получения необходимого для качественного 
осреднения количества последовательных циклов (более 30), запись каждой индикаторной диаграммы длилась 
не менее 25 с. Для обеспечения возможности автоматического определения начала и конца каждого 
последовательного цикла два магнита из шести были установлены с реверсивной полярностью по отношению к 
четырем остальным. 
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Рисунок 3 – Индикаторный процесс макета двигателя Стирлинга, записанный в среде USB Autoscope II: 
кривая 1 характеризует изменение давления в рабочей полости двигателя; по кривой 2 определялось положение 

рабочего поршня относительно ВМТ и НМТ 

 
Рисунок 4 – Сигнал датчика положения вала после фильтрации 

 
Для обработки индикаторные диаграммы были экспортированы в .dat файлы, представляющие собой 

массивы данных, записанных с шагом, соответствующем текущей частоте записи сигнала (в данном случае 100 
кГц). 

Затем данные подвергались обработке. Сигнал датчика положения коленчатого вала фильтровался для 
получения массива точек, соответствующего моменту прохождения магнита через чувствительный элемент 
датчика (по экстремумам осциллограммы). 

На основании данной диаграммы определялась мгновенная частота вращения коленчатого вала, как это 
видно из рис. 5. 
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Рисунок 5 –  Зависимость частоты вращения вала макета от времени 

Сигнал датчика давления обрабатывался следующим образом. Исходя из результатов фильтрации 
сигнала датчика положения вала, определялось начало и конец каждого цикла, и затем производилось 
осреднение давления для каждого положения коленчатого вала для всех записанных циклов. Шаг по 
коленчатому валу был принят 1 град. п.к.в. 

Таким образом были получены развернутая и свернутая (путем расчета кинематики КШМ) индикаторные 
диаграммы показаны на рис. 6. 

 

 
    а)     б)  

Рисунок 6 – Развернутая (а) и свернутая (б) индикаторные диаграммы макета 

 
Экспериментальные параметры макета приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2 

Обозначение Величина Название 

n, об/мин 67,297 Средняя частота вращения 

Ni, кВт 0,911∙10
-5

 Индикаторная мощность 

pi, кПа 1,201 Среднее индикаторное давление 

Li, кДж 1,685∙10
-5

 Индикаторная работа 
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Математическая модель двигателя Стирлинга, который выполнен по γ-схеме базируется на 

квазистационарном представлены рабочих процессов в взаимодействующих открытых термодинамических 
системах, на которые делится двигатель. Отсек двигателя Стирлинга представлен в виде совокупности открытых 
термодинамических систем «Горячий цилиндр двигателя», «Холодный цилиндр двигателя». 

Указанные открытые термодинамические системы обмениваются друг с другом рабочим телом и энергией 
(в виде теплоты или работы). Для расчета рабочего процесса в открытых термодинамических системах 
используется универсальная система дифференциальных уравнений, которая состоит из уравнения сохранения 
энергии в форме первого закона термодинамики, уравнение состояния идеального газа (возможно также 
использование уравнения состояния для реального газа) и уравнение массового баланса. В дифференциальном 
виде указанная система может быть записана следующим образом: 
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где T - температура рабочего тела, p - давление рабочего тела, m - масса рабочего тела, V - объем открытой 
термодинамической системы; dQi - количество теплоты, отводимой от рабочего тела к i-й тепловоспринимающей 
поверхности, dIj - элементарная энтальпия, что покидает открытую термодинамическую систему через j-й канал; 
cvm, cv - удельная массовая изохорно средняя и истина теплоемкость рабочего тела соответственно. 

Следует отметить, что приведенная система уравнений справедлива только в случае рабочего тела 
постоянного состава (что и наблюдается в случае двигателя Стирлинга). 

Для численного решения системы дифференциальных уравнений они должны быть записаны в форме 
конечных разностей. Если использовать явные численные методы, например метод Эйлера, то для приведенных 
на рисунке открытых термодинамических систем запишем уравнение следующим образом: 
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При записи приведенных систем уравнений принято следующее правило знаков для скорости рабочего 

тела: «+» если газ движется с горячего цилиндра в холодный цилиндр, «-» если рабочее тело движется в 
обратном направлении. 

В приведенных уравнениях буква i является счетчиком временного слоя, или номером точки рабочего 
цикла, соответствует определенному значению угла поворота коленчатого вала двигателя. В общем случае 
можно выполнять как равномерное так и неравномерное разбиение рабочего цикла за шагом оборота 
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коленчатого вала Δθi. В использованных программных средствах использовано равномерное разбиение 
рабочего цикла, которое может произвольно выбираться пользователем Δθ i = Δθ = const = 1 ... 1/64 град. п.к.в. 

Равномерная разбивка характерна для двигателей Стирлинга, в которых трудно точно определить промежуток 
рабочего цикла, что требует уплотнения расчетного шага. 

ii mm хг ,  – масса рабочего тела, которой за промежуток времени, соответствующий шагу расчета, 
обменивается ОТС «Горячий цилиндр» и ОТС «Холодный цилиндр» соответственно. Особенности их 
определения будут рассмотрены ниже. 

ii II хг ,  – энтальпия рабочего тела, которой за промежуток времени, соответствующий шагу расчета, 
обменивается ОТС «Горячий цилиндр» и ОТС «Холодный цилиндр» соответственно. Для расчета энтальпии 
необходимо учитывать направление движения газа: 
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Определение элементарных масс, которыми обмениваются взаимодействующие термодинамические 

системы за период времени, соответствующий шагу расчета базируется на представленные о течении 
идеального газа с сосуда с большим давлением в сосуд с меньшим давлением через адиабатическое сопло. При 
этом используется предположение, что восстановление полного давления при торможении потока за соплом не 
происходит, а кинетическая энергия потока полностью утраченной. 

Итак, если параметры газа в сосуде с меньшим давлением обозначить индексом «2», а параметры газа в 
сосуде с большим давлением - индексом «1», то элементарная расход газа dm при его движении с сосуда «2» до 

сосуда «1» определим следующим образом: 
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В приведенных зависимостях μF - эффективное сечение канала; w - скорость движения газа в 

минимальном сечении. Отметим, что в приведенных уравнениях не учитывается инерция рабочего тела, что 
является вполне допустимым, ведь, как будет проиллюстрировано, скорость газа в характерных сечениях не 
превышает 10 ... 30 м / с. 

Наиболее сложным и важным вопросом при построении математической модели является определение 

элементарной количества теплоты, отводимой в стенки открытых термодинамических систем: 

ii QQ ст.ххст.г , . 
Для решения данной задачи обычно применяют уравнения Ньютона - Рихмана, или уравнение 

теплоотдачи: 

ст газ газ ст( ) ,dQ F T T dt  

где αгаз - коэффициент теплоотдачи от газа к стенке сосуда; F - площадь тепло воспринимающей поверхности; 
Tгаз, Tст - температура газа и средняя температура стенки сосуда соответственно. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета рабочего процесса 

Параметр Размерность 
Значе-

ние 
Наименование 

Параметры, характеризующие кинематику поршней 

n мин
–1

 67 Частота вращения коленчатого вала 

iц 
 

1 Число рабочих цилиндров двигателя 

Sг м 0,03 Ход "горячего" поршня 
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Dг м 0,144 Диаметр "горячего" поршня 

Sх м 0,026 Ход "холодного" поршня 

Dх м 0,026 Диаметр "холодного" поршня 

λш.г 
 

0,055084 Кривошипно-шатунное отношение "горячего" КШМ 

λш.х 
 

0,056994 Кривошипно-шатунное отношение "холодного" КШМ 

mрт кг 0,000641 Масса рабочего тела в двигателе 

Параметры, характеризующие телообмен между рабочим телом и стенками цилиндров 

δст.г м 0,0005 Условная толщина стенок "горячего" цилиндра 

δст.х м 0,0005 Условная толщина стенок "холодного" цилиндра 

δкр.г м 0,0001 Условная толщина крышки "горячего" цилиндра 

σст.х 
 

1 Коэффициент оребрения стенок холодного цилиндра 

σкр.х 
 

30,674 Коэффициент оребрения крышки холодного цилиндра 

λст.г Вт/(м∙К) 0,03 
Коэффициент теплопроводности для стенок "горячего" 
цилиндра 

λст.х Вт/(м∙К) 0,03 
Коэффициент теплопроводности для стенок "холодного" 
цилиндра 

λкр.г Вт/(м∙К) 35 
Коэффициент теплопроводности для крышки "горячего" 
цилиндра 

λкр.х Вт/(м∙К) 35 
Коэффициент теплопроводности для крышки "холодного" 
цилиндра 

Tw.г К 303 
Средняя температура охлаждающего стенки 
теплоносителя "горячего" цилиндра 

Tw.х К 293 
Средняя температура "охлаждающего" стенки 
теплоносителя "холодного" цилиндра 

Twкр.г К 363 
Средняя температура охлаждающего крышку 
теплоносителя "горячего" цилиндра 

Twкр.х К 293 
Средняя температура "охлаждающего" крышку 
теплоносителя "холодного" цилиндра 

αw.г кВт/(м
2
∙К) 0,05 

Коэффициент теплоотдачи от стенок "горячего" цилиндра 
в охлаждающий теплоноситель 

αw.х кВт/(м
2
∙К) 0,05 

Коэффициент теплоотдачи от стенок "холодного" 
цилиндра в "охлаждающий" теплоноситель 

αw.кр.г кВт/(м
2
∙К) 1,2 

Коэффициент теплоотдачи от крышки "горячего" 
цилиндра в охлаждающий теплоноситель 

αw.кр.х кВт/(м
2
∙К) 0,75 

Коэффициент теплоотдачи от крышки "холодного" 
цилиндра в "охлаждающий" теплоноситель 

 
Для определения мгновенных значений коэффициентов теплоотдачи от рабочего тела к стенкам 

цилиндров и к стенкам трубок теплообменников используем уравнение Вошни: 

0,8 -0,53 2 0,1 0,8
г г г г г

0,8 -0,53 2 2 0,1 0,8
х х х х х ш

( ) ( ) ( ) (2,28 ) для горячей  полости;

( ) ( ) ( ) (2,28 ) для холодной полости,

i i i
m

i i i
m

A p T D с

A p T D d с
 

где Aг, Aх - коэффициенты (500 ... 1200); D, м - диаметр цилиндра; dш - диаметр штока цилиндра; cm - средняя 
скорость поршня. 

Для определения теплофизических свойств рабочего тела (воздуха) используются следующие 
регрессионные уравнения, полученные по результатам обработки табличных данных: 

 
cv = 5,5241062 · 10 

-19
 · T 

6
 – 5,7267986 · 10 

-15
 · T 

5
 + 2,3755968 · 10 

-11
 · T 

4
 – 4,9516942 · 10 

-8
 · T 

3
 + 

5,1760577 · 10
 -5

 · T 
2
 – 1,9099122 · 10

 -2
 · T + 

+ 23,004684, кДж/(кмоль·К); 
ν = 0,544 · T 

0,62
 · 10 

-6
 / ρ, м

2
/с; 

λ = 0,37 · T 
0,748

 ·10 
-6

, Вт/(м · К). 
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С использованием разработанной математической модели были проведены расчеты рабочего цикла 
макета двигателя Стирлинга.  

Исходные данные для расчета представлены в табл. 1. 
В результате расчетов были получены свернутые (рис. 2) и развернутые (рис. 1) индикаторные диаграммы 

рабочих процессов, диаграммы изменения температуры в горячем и холодном цилиндрах (рис. 3), изменения 
коэффициентов теплоотдачи (рис. 4). Также было проведено сравнение полученных индикаторных диаграмм 
рабочего процесса, полученных расчетным и экспериментальным путѐм. 

 

Таблица 2 – Выборочные результаты расчетов 

N'i кВт 1,362∙10
–5

 
Индикаторная мощность двигателя  

pi кПа 1,796 Среднее индикаторное давление цикла 

pmax кПа 103,76534 Максимальное давление в цилиндрах двигателя 

Tmax К 327,55611 Максимальная температура в "горячем" цилиндре 

Tmin К 298,32017 Минимальная температура в "холодном" цилиндре 

Qг.ст кВт –0,0097495 Суммарная мощность, отведенная в стенки "горячего" цилиндра 

Qх.ст кВт 0,0100967 Суммарная мощность, отведенная в стенки "холодного" цилиндра 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма изменения давления в горячем (---------) и холодном (- - - - -) цилиндрах  в 

зависимости от угла поворота коленчатого вала 

 
Рисунок  2 – p–V диаграммы для в горячего (---------) и холодного (- - - - -) цилиндров 
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Рисунок 3 – Диаграмма изменения температуры рабочего тела в горячем (---------)  

и холодном (- - - - -) цилиндрах в зависимости от угла п.к.в. 
 

 
Рисунок 4 – Сравнение P–V диаграмм: расчетной (------) и экспериментальной (- - -) 

 
Вывод. Сопоставление экспериментальных и расчетных диаграмм позволяет сделать вывод об 

адекватности предложенной математической модели. С использованием данной математической модели 
планируется провести исследования возможных путей повышения эффективности двигателя Стирлинга. 
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ІЗ СИСТЕМОЮ ТЕРМОХІМІЧНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ 
 
Митрофанов О. С., канд. техн. наук, доц., mitrofanov.al.ser@gmail.com; 
Проскурін А. Ю., канд. техн. наук, доц., proskurin@nuos.edu.ua; 
Лисовський Р. О., магістрант гр. 6221м 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Для транспортних двигунів з примусовим запалюванням одним з перспективних способів утилізації теплоти 
відпрацьованих газів (ВГ) є термохімічна утилізація. Даний спосіб передбачає використання тепла відхідних газів 
для здійснення ендотермічної реакції хімічного перетворення рідкого вуглеводневого палива в газоподібне 
(синтез-газ). При цьому нижча теплота згоряння отриманого палива збільшується на величину утилізованої 
енергії [1, 2]. Отриманий  унаслідок утилізації ВГ синтез-газ в основному складається з водню, оксиду вуглецю, 
метану, етилену й діоксиду вуглецю. Однак об'ємні частинки компонентів можуть бути різними залежно від 
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ступеня конверсії, вихідного вуглеводневого палива, реакції утворення та ін. [3–7]. Синтез-газ можливо 
використовувати як основне, заміщуючи вуглеводневе паливо, або  як добавку [8]. 

Мета роботи полягає в підвищенні ефективності транспортних енергетичних установок при використанні 
термохімічної утилізації тепла ВГ; установленні впливу складу синтез-газу на основні параметри роботи двигуна; 
визначенні раціонального спів-відношення параметрів робочого процесу ДВЗ та параметрів роботи системи 
термохімічної утилізації теплоти, що забезпечать прийнятні питому витрату палива й потужність двигуна.  

Для дослідження зміни ефективних показників роботи двигуна із системою ТХУ ВГ за основу було вибрано 
двигун 4Ч 9,55/8,6, що використовується в автомобілях «Газель» та «Соболь» повною масою до 3500 кг. Двигуни 
призначені для експлуатації в помірному кліматі при значеннях температури навколишнього повітря від –45 °С до 
+40 °С та відносній вологості повітря до 80 % при температурі +20 °С. Двигуни можуть експлуатуватися на висоті 
до 4000 м над рівнем моря при відповідній втраті потужності. Основні параметри двигуна 4Ч 9,55/8,6 наведені в 
таблиці 1. 

Таблиця 1.  Основні параметри двигуна 4Ч 9,55/8,6 

№ 
з. п. 

Параметр 
Одиниця 

вимірювання 
Значення 

1 Тип – Рядний 

2 Робочий об’єм см
3
 2464 

3 
Діаметр циліндра / хід 
поршня 

мм 95,5/86 

4 Кількість циліндрів – 4 

5 Ступінь стиску – 9,3 

6 Потужність кВт 100 

7 
Максимальна частота 
обертання 

об/хв 5700 

 
На рис. 1 наведена індикаторна діаграма двигуна при роботі на синтез-газі. Деяке підвищення тиску 

згоряння при роботі на синтез-газі пояснюється наявністю водню, а зменшення тривалості згоряння (рис. 2) – 
високою швидкістю згоряння паливоповітряної суміші. Максимальне значення тиску згоряння складає 5,59 МПа, 
що відповідає допустимим значенням, необхідним для забезпечення механічної міцності деталей КШМ двигуна 
4Ч 9,55/8,6. При цьому згоряння проходить спокійно без різких наростань тиску.   
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Рисунок 1 – Індикаторна діаграма двигуна 4Ч 9,55/8,6 

Висновки 

1. Установлено, що при роботі двигуна на синтез-газі спостерігаються зниження індикаторної потужності на 
10 % та зниження питомої індикаторної витрати палива на 11,7 %. 

2. Установлено, що зростання індикаторного ККД двигуна з іскровим запаленням досягається за рахунок 
підвищення коефіцієнта надлишку повітря α до 1,4…1,6, що приводить до зменшення теплових втрат, зниження 
температури відпрацьованих газів і скорочення викидів токсичних речовин. 

3. При роботі двигуна 4Ч 9,55/8,6 на синтез-газі тривалість згоряння паливоповітряної суміші θz 
знаходиться в діапазоні 32...46º. 
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Рисунок  2 – Характеристики тепловиділення двигуна 4Ч 9,55/8,6 
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АНАЛІЗ РІВНОМІРНОСТІ ПОДАЧІ ПАЛИВА У БАГАТОЦИЛІНДРОВОМУ  
СЕРЕДНЬООБЕРТОВОМУ ДВИГУНІ З НАСОС-ФОРСУНКАМИ 

 
Митрофанов О. С., канд. техн. наук, доц., mitrofanov.al.ser@gmail.com; 
Проскурін А. Ю., канд. техн. наук, доц., proskurin@nuos.edu.ua; 
Совєтський Д. В., магістрант гр. 6221м 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 
Критеріями досконалості паливоподачі є показники економічності, екологічності, потужності та шумності 

роботи ДВЗ. Також сучасна паливна система двигуна повинна забезпечити надійність  пуску в найбільш 
екстремальних  умовах експлуатації, дотримання обмежень за тиском у циліндрі, жорсткістю згоряння, тепловим 
навантаженням, температурою газів перед турбіною. Тому сучасна паливна апаратура має відповідати таким 
вимогам [1, 2]: 

– гнучке регулювання циклової подачі палива відповідно до заданого режиму роботи двигуна;  
– мінімальна нерівномірність подачі по циліндрах або, навпаки, оптимальна нерівномірність подачі для 

кожного циліндра відповідно до його особливостей конструкції, виготовлення та поточного технічного стану;  
– оптимальне регулювання кута випередження упорскування відповідно до режиму роботи ДВЗ;  
– автоматизація  пуску, необхідне збагачення при пуску, вимкнення подачі палива на примусовому 

холостому ходу, регулювання на перехідних режимах;  
– відключення циліндрів та циклів на часткових режимах. 
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Одним з показників роботи паливної системи, який впливає на більшість перерахованих параметрів, є тиск 
упорскування. Поєднання ПНВТ та форсунки в єдиний механізм – насос-форсунку – дозволяє забезпечити більш 
високі значення тиску упорскування, ніж звичайні роздільні системи з ПНВТ. При цьому використання системи з 
насос-форсунками має ряд переваг:  

– високий тиск упорскування за рахунок мінімізації обсягів стискуваного палива (до 200 МПа);  
– відсутність підвприску;  
– зменшення кількості елементів паливної системи;  
– різке відсічення подачі;  
– менша закоксованість та більший ресурс розпилювача;  
– менші витрати потужності; 
– зниження запізнювання уприскування щодо нагнітання плунжера, що зменшує розкид кутів випередження 

упорскування по частотах та зменшує необхідний діапазон регулювання.  
Однак у насос-форсунках є ряд недоліків, головні з яких:  
– ускладнення конструкції кришки робочого циліндра; 
– збільшений діаметр форсункової частини; 
– велике зниження тиску уприскування на часткових режимах роботи двигуна;  
– ускладнені та менш точні умови регулювання рівномірності подачі по циліндрах. 
Регулювання рівномірності подачі палива по циліндрах у багатоциліндрових дизелях може бути вирішене 

за рахунок використання єдиного пристрою регулювання подачі палива, виконаного у вигляді роторного 
розподільника, що встановлено між джерелом подачі палива під тиском, каналами підведення палива до насос-
форсунок та зливним каналом. Однак найбільш перспективним є використання насос-форсунок, що мають 
клапани регулювання подачі палива з електромагнітним приводом [3]. Момент подачі пускового сигналу на 
електромагнітний клапан, тобто момент його закриття, означає початок подачі палива. Тривалість періоду часу 
подачі пускового сигналу визначає величину циклової подачі. Момент і тривалість пускового сигналу 
визначаються електронним блоком керування (ЕБК) відповідно до режиму роботи двигуна та умов навколишнього 
середовища. Серед інших параметрів реєструються наступні дані: 

– частота обертання колінчастого вала; 
– частота обертання розподільчого вала; 
– тиск повітря на впуску; 
– температури повітря на впуску, охолоджуючої рідини та палива. 
Ці дані реєструються датчиками та обробляються в ЕБК. Використовуючи отриману інформацію, ЕБК 

застосовує керування без зворотного або зі зворотним зв'язком з двигуном для досягнення оптимальних 
характеристик роботи двигуна. 

Висновки 

1. Виконано аналіз існуючих паливних систем з насос-форсунками багатоциліндрових дизелів. Визначені 
основні недоліки та переваги використання насос-форсунок. 

2. Установлено, що значний вплив на ефективну роботу двигуна має саме  рівномірність подачі палива в 
циліндри дизеля на різних режимах роботи. 

3. Установлено, що найбільш перспективним шляхом покращення рівномірності подачі палива по 
циліндрах двигуна є використання насос-форсунок з електромагнітними клапанами подачі палива. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СУДНОВИХ ДВИГУНІВ 
 
Тимошевський Б. Г., д-р техн. наук, проф., borys.tymoshevskyy@gmail.com; 
Мирний В. В., магістрант гр. 6221м  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Одним з основних напрямків удосконалення суднових ДВЗ на сучасному етапі розвитку є зниження 
токсичності ВГ та підвищення паливної економічності. Відпрацьовані або димові гази суден в основному 
складаються з двоокису вуглецю СО2 та води Н2О. Однак унаслідок різних факторів (неповного згоряння, 
використання сірчистих палив, наявності надлишкового повітря, поганого перемішування палива з повітрям та ін.) 
у складі ВГ містяться також  окис вуглецю СО, оксиди азоту NOx, оксиди сірки й тверді частинки, що складаються  
в основному з вуглецю [1]. Продукти неповного згоряння, окис вуглецю, оксиди сірки та азоту є шкідливими 
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речовинами, а висока концентрація їх в атмосферному повітрі викликає шкідливий вплив на здоров'я людини і 
навколишнє середовище. Тому з кожним роком зростають вимоги до норм викидів токсичних речовин із ВГ 
двигунів. У зв'язку із цим оцінці підлягають викиди окису вуглецю, оксидів азоту, сажі та сірчистого ангідриду у ВГ. 

У порівнянні з бензиновими двигунами в дизелях відбувається згорання палива з низькою випаровуваністю 
(високою температурою кипіння), а процес утворення паливо-повітряної суміші відбувається не тільки в період 
затримки запалення, але також під час проходження процесу згоряння. У результаті паливоповітряна суміш не є 
повністю гомогенною. Формування паливоповітряної суміші визначається наступними факторами [2–4]: 

– тиском уприскування; 
– тривалістю процесу упорскування; 
– факелом розпилювання палива (кількістю соплових отворів, розміром факелів 
розпилювання, напрямком струменя палива); 
– кутом випередження впорскування; 
– структурою потоку повітря в камері згоряння; 
– масою повітря. 
Сучасні норми викиду шкідливих речовин не можуть бути виконані тільки регулюваннями або зміною 

конструктивних чи режимних параметрів дизельного двигуна, тому їх дотримання являє собою складну задачу. 
Для забезпечення відповідності сучасним нормам викиду шкідливих речовин необхідно покращувати процес 
розпилу, сумішоутворення та згоряння у двигуні. Підвищення тиску упорскування, забезпечення мінімальної 
нерівномірності подачі по циліндрах та оптимальне регулювання кута випередження упорскування відповідно до 
режиму роботи двигуна безумовно покращать екологічні показники ДВЗ. З одночасним підвищенням тиску 
упорскування не слід максимально скорочувати тривалість упорскування, оскільки мінімум викидів NOx при 
мінімумі витрат палива досягається при оптимальній тривалості уприскування. Забезпечити виконання цих умов 
може форсунка з електромагнітним клапаном у складі акумуляторної паливної системи з електронним 
керуванням Common Rail [5–7]. Використання електромагнітного клапана дозволяє забезпечити енергійний 
початок упорскування та чітке відсічення. Необхідна швидкість спрацьовування електромагнітного клапана 
досягається застосуванням електроживлення з високою напругою та струмом. Також є можливість індивідуальної 
подачі палива залежно від теплового та технічного стану робочого циліндра. Паливні системи з подібними 
форсунками забезпечують швидке та точне керування в широких межах зміни параметрів роботи дизеля, 
включаючи й характеристику уприскування.  

Форсунки з електромагнітним клапаном дозволяють у широких межах керувати процесом подачі палива з 
використанням контролерів на основі мікропроцесорної техніки. Оптимізація закону подачі палива здійснюється 
програмою, закладеною в електронний блок керування, який отримує та обробляє сигнали від датчиків частоти 
обертання, навантаження, тиску наддуву, температури палива і под. На підставі обробки отриманих сигналів 
програма визначає оптимальні для даного режиму значення початку і кінця подачі палива та подає напругу на 
соленоїд приводу керуючого клапана форсунки.  

Висновки 

1. Виконано порівняльний аналіз існуючих сучасних паливних систем суднових ДВЗ та виділено основні 
переваги й недоліки кожної з них, а також визначені критерії впливу роботи паливної системи на екологічні 
показники. 

2. Установлено, що значний вплив на ефективну роботу та екологічні показники двигуна мають тиск та 
характеристика упорскування палива, що досить ефективно можливо забезпечити використанням форсунки з 
електромагнітним клапаном у складі акумуляторної паливної системи з електронним керуванням Common Rail. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СПАЛЮВАННЯ ВОДОПАЛИВНИХ ЕМУЛЬСІЙ У ДВЗ 

 
Колбасенко О. В.,  Горячкін А. В.,  Дем'яненко В. С  

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон 

Еколого-економічна ефективність спалювання водопаливних емульсій (ВПЕ) в ДВЗ представлена в 
богатьох публікаціях. Аналізуючи літературні дані, можна зробити висновок про те, що поліпшення якості 
робочого процесу дизеля при спалюванні ВПЕ має складну фізико-хімічну природу. В [1] наведена спроба 
показати це на прикладі об'ємного сумішоутворення. Істотним недоліком струминного сумішоутворення в дизелях 
є перезбагачення паливом центральної частини паливно-повітряного факела. В багатьох точках цього об'єму 
струменя коефіцієнт надлишку повітря менше 0,1. Саме тут при високих температурах, що мають місце в циліндрі 
дизеля, створюються сприятливі умови для термічного розкладання палива, що супроводжується інтенсивним 
виділенням вільного вуглецю (сажі). Сажа реагує з киснем недостатньо активно, тому процес згоряння 
затягується, і характеристика тепловиділення виявляється неоптимальною. 

Перехід на ВПЕ поліпшує всі основні показники сумішоутворення. Однак найбільшу позитивну роль у 
робочому процесі дизеля, на думку авторів [1], грають мікровибухи й збільшення місцевих значень коефіцієнта 
надлишку повітря. Мікровибухи розбивають асфальтосмолисті залишки краплі й зменшують тим самим розміри 
часток коксу, що утворяться, що сприяє їх більш швидкому згорянню при контакті з окислювачем, а також 
прискорюється процес газифікації. Велика роль мікровибухів і в ліквідації крапель великих розмірів. Збільшення 
локальних коефіцієнтів надлишку повітря веде до підвищення швидкості згоряння й скороченню сажоутворення. 

У [2] представлені результати дослідження процесів, що характеризують хімічну активацію горіння палива 
молекулами води. Для визначення ступеня участі кисню води в процесах окислювання вуглеводнів, що 
відбуваються в камері згоряння високообертового дизеля, дослідження було проведене на двигуні 1ЧН18/20. В 
якості палива використовувалася 40%-а ВПЕ. Для готування проби застосовувалася дистильована вода, що була 
збагачена ізотопом кисню 

18
О. Для оцінки ефективності участі води в хімічних реакціях окислювання вуглеводнів 

був проведений масспектрометричний аналіз монооксиду і діоксиду вуглецю за спеціальною методикою оцінки 
вмісту ізотопу О

18
. Результати проведеного аналізу за допомогою стандартних методів, застосовуваних у мас-

спектрометрії показали, що частка кисню з води  ВПЕ, що брала участь в окислюванні вуглеводнів палива, 
становить 60 %. Участь присадки води в процесі згоряння палива у ДВЗ уперше показав академік Е.А.Чудаков. 
Для цього важкокисневу воду Н2О

18
 вводили разом з робочою сумішшю в циліндр двигуна. Аналіз випускних газів 

показав, що 45...60 % загальної кількості введеного ізотопу О
18

 перебувало в сполуці з вуглецем. Але при цьому 
не вказані умови підготовки і якісні показники ВПЕ перед спалюванням, які мають важливе значення.   

При жорсткій кавітаційній циркуляційній підготовці ВПЕ (індекс кавітації близько 1, або кавітаційне число  
0,2) у пухирцях води й у самій воді при зхлопуванні пухирців повітря накопичується певна кількість іонів Н

+
, ОН

-
 

(до 0,3 ммоль/дм
3
), Н2О2 (до 0,05 ммоль/дм

3
), О3 (до 0,0001 ммоль/дм

3
) внаслідок розриву водневих зв'язків, 

деструкції каркаса води, які відбуваються під впливом ударів електронів у парогазовій суміші кавітаційних 

пухирців у воді відповідно до теорії Маргуліса при тисках в 100 МПа і температурах до 10000 С. Отже, ще до 
процесу дроблення потоку ВПЕ на краплі камері згоряння в них уже є достатня кількість іонів для запалення, до 
яких потім додаються такі ж іони й продукти термічного розкладання вуглеводнів мазуту. Тому самозапалювання 
ВПЕ наступає легше й раніше в порівнянні з режимом горіння безводного мазуту. Причому, через первинне 
нагромадження Н

+
, ОН

-
, Н2О2 при горінні атомарного водню з рекомбінацією відбувається виділення теплоти цієї 

реакції на рівні 216000...335000 кДж/кг (холодна плазма), тоді як при горінні молекулярного водню виділяється 
120000 кДж/кг. Тому в експлуатації спостерігаються у факелі палаючої ВПЕ білі спалахи, характерні для горіння 
водню, що можливо тільки при спалахах низькотемпературної плазми внаслідок мікровибухів крапель ВПЕ. Тому 
при вмісті води у ВПЕ до 20...25% спостерігається економія чистого нафтопродукту у ВПЕ до 20...25% у котлах і 
до 8% у ДВЗ при відповідному росту витрати самої ВПЕ. 

Після мікровибуху краплі ВПЕ в ударній хвилі за фронтом газ сильно іонізований і тому іонна і електронна 
температури не збігаються. У стрибку ущільнення нагріваються тільки важкі частки, але не електрони, а обмін 
енергії між іонами й електронами відбувається повільно внаслідок великого розходження їхніх мас. Релаксація 
пов'язана з вирівнюванням температур. Крім того, при поширенні ударної хвилі в плазмі істотну роль грає 
електронна теплопровідність, що набагато більше іонної й завдяки якій електрони прогріваються перед стрибком 
ущільнення. 

Таким чином, при спалюванні ВПЕ  має місце одночасний вплив на процеси горіння електрохімічних 
реакцій  і ударних хвиль, що створюють відповідне акустичне поле не тільки в камері згоряння, а і в 
конвективному газоході. 

У зоні максимуму температур реакцій більшості сучасних камер згоряння компоненти паливіав завжди 
перебувають у частково збудженому стані. Але подальше збільшення частки збуджених часток приводить до 
значної зміни характеру протікань більшості реакцій. По даним [3] електричний розряд, як у силу високої 
ефективної температури (до 12000 К), так і через високу енергію вільних електронів, значно сильніше сприяє 
збудженню радикалів і молекул. У зоні основного розряду превалюють реакції безпосередньої іонізації часток 
електронним ударом у силу дуже великої енергії вільних електронів. Такі ж процеси повинні відбуватися і при 
мікровибухах крапель кавітаційних ВПЕ.  

У [4] розглянуто вплив ступені початкової іонізації плазмового включення і представлені залежності 
приросту мольних часток відповідних речовин від ступеня іонізації включення, початкового діаметра включення і 
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початкової температури середовища. Ріст початкового ступеня іонізації у всіх випадках передбачувано приводить 
до загального збільшення концентрацій активних часток (як і швидкостей їхнього виробництва - розпаду). Це 
важливо з погляду врахування впливу режиму попередньої підготовки ВПЕ перед спалюванням і визначення 
ступеня початкової іонізації ВПЕ. 

Для інертного повітряного середовища пікові миттєві концентрації атомарного кисню монотонно зростають 
у міру збільшення початкової температури, у той час як при горінні метану монотонний ріст спостерігається тільки 

при мінімальній іонізації включення ( 0 = 0,05). При більш високих ступенях іонізації спостерігається мінімум 

концентрацій атомарного О при ефективній середній температурі середовища в діапазоні від 1800 до 2000К.  
Мінімум пікових мольних часток спостерігається для гідроксильних радикалів, концентрації яких незначно 

зростають при температурі полум'яної зони від 1200 до 1400 К (відповідає початковим ділянкам запалення і зони 
змішання) з наступним монотонним зниженням при 1800–2000 К, після чого спостерігається стрибкоподібне 
зростання виробництва ОН, явно взаємозалежне з дисоціацією молекул води, що швидко утворюються у 
високотемпературній зоні, а також з інтенсифікацією ударних розщеплень вуглеводневих залишків збудженими 
частками плахмового включення, що необхідно врахувати при розгляді впливу мікровибухів при спалюванні ВПЕ. 
У ході досліджень [2] також був установлений нелінійний взаємозв'язок між початковим діаметром включення й 
виходом активних речовин. Як при збільшенні, так і при зменшенні початкового діаметра плазмової зони в 
діапазоні від 1 до 6 мм спостерігається розщеплення впливу початкової іонізації на виробництво гідроксилів і 
атомарного кисню. Очевидно, характер розсіювання збуджених часток (як дифузійно-конвективного, так і 
перезарядного механізму) і швидкість зниження середнього ступеня збудження пов'язаний із площею поверхні 
початкової зони й концентрацією характерних реагентів в основному потоці. 

Проведені експериментальні дослідження показують, що при спалюванні в топці котла [5] і в камері 
згоряння (КЗ) експериментальної установки ХФ НУК при забезпеченні постійної температури газів на виході із 
топки (КЗ) економія чистого палива досягає 25% при спалюванні ВПЕ з водомісткістю 25%. Згідно аналізу даних 

6  при спалюванні ВПЕ (названого екологічно чистим паливом (ПЕД), що випускається Кременчузьким 
нафтопереробним заводом), з тією ж водомісткістю 25% у високообертових ДВЗ  економія чистого палива склала 

 8% при забезпеченні постійного значення потужності.  
Проведене зіставлення відносних значень витрат ВПЕ до витрат чистого палива при однакових значеннях 

водомісткості у межах від 5 до 30% в котлі і КЗ, і ВОД показали, що вони мають практично однакові значення. З 
нашої точки зору це пояснюється тим, що в ДВЗ тільки частка підведеної теплоти витрачається на виконання 
роботи. Так, згідно першого закону термодинаміки (аналітичне вираження dq = dи + dl), яке можно представити у 
вигляді dи/dq + dl/dq = 1, можливо визначити ту частку від усієї теплоти dq, що підводиться до газу і 
перетворюється в роботу: dl/dq = 1 – dи/dq. Так як для ідеального газу в процесі р = const, значення du = cvdt i dq 
= cpdt, то dl/dq = 1 - cvdt/cpdt, то  приймаючи k = 1,4, одержуємо dl/dq = 1 – 1/1,4 = 0,285. Отже, в ізобарному 
процесі тільки 28,5% теплоти, що підводиться до газу, перетворюється в роботу. Вся інша теплота, тобто 71,5%, 
витрачається на збільшення внутрішньої енергії. 

Висновки. Аналіз літературних даних і одержані результати досліджень дозволяють зробити висновок, що 

процеси згоряння палива в дизелі при використанні висококонцентрованих емульсій у значній мірі визначаються 
законами хімічної кінетики взаємодії вуглеводнів і їхніх радикалів з молекулами й продуктами дисоціації води. Ці 
висновки дозволяють вважати, що ВПЕ є не просто продуктами фізичного змішання вуглеводневого палива з 
хімічно інертною рідиною, а зовсім особливим видом палива, що і якісно, і кількісно змінює процеси, що 
характеризують горіння палива в камері згоряння дизеля, бо вказаний рівень економії палива може бути 
досягнутий за рахунок окислення іонів і молекул водню, що містяться у активованій при жорсткий кавітації води 
ВПЕ. 
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Быстрое развитие электроники за последнее десятилетие позволило вначале в двигателях малой 
мощности, а потом и в судовых дизелях применить микропроцессорную технику, назначением которой сначала 
были контроль за работой и дистанционные управление двигателем, а потом и управление процессами 
топливоподачи, смазки цилиндров. 

Первые двигатели с электронным управлением рабочим процессом выпустила компания "Caterpillar". 
Первые судовые двигатели с электронным управлением были введены в эксплуатацию компанией "Sulzer" в 
2001 г., компанией "MAN B&W" – в 2003 г [1]. 

Двигатель с электронным управлением типа "МЕ" компании "MAN B&W" был создан на основе модели 
"МС". Из конструкции двигателя был изъят распределительный вал с его приводом, введено электронное 
управление процессом топливоподачи, регулированием частоты вращения, процессами пуска и реверсирования, 
выхлопными клапаном и смазкой цилиндров. 

Управление впрыском топлива и выхлопными клапанами осуществляется гидравлическими 
сервоприводами. Для этого масло из циркуляционной системы смазки пропускается через самоочищающийся 
десятимикронный фильтр и насосами с приводом от двигателя или электроприводом (во время пуска) сжимается 
до 20 МПа. 

Сжатое масло подается в аккумуляторы, из которых через управляемые клапаны попадает к 
гидроусилителям давления впрыска топлива и насосом гидропривода выхлопных клапанов. 

Электронно-управляемые клапаны впрыска топлива и открытия выхлопных клапанов открываются под 
действием сигнала, который поступает от электронных блоков, установленных на цилиндре. Гидроусилители 
давления впрыска топлива представляют собой поршневые сервомоторы, в которых на поршень большего 
диаметра воздействует масло давлением в 20 МПа, а на плунжер с меньшим в 5 раз диаметром, являющийся 
продолжением этого поршня, при движении вверх – топливо с давлением в 100 МПа. Момент подачи масла под 
поршень сервомотора гидроусилителя определяется подачей управляющего импульса от управляющего блока 
[1]. 

Программа управляющего блока разрешает изменять фазы открытия и закрытия выхлопных клапанов в 
зависимости от режимов работы двигателя. Это обеспечивает более экономичную длительную работу на малых 
нагрузках. 

Проведенные расчеты сравнение тепловых потерь в МОД с электронным управлением рабочего процесса 
фирмы "MAN B&W" в процентном соотношении по сравнению с моделями МОД серии "МС" показывают 

уменьшение расхода топлива на 1,7...4,2 % и снижение тепловых потерь на 2…7,3% [2]. 
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Ефективним способом підвищення комплексного використання паливно-енергетичних ресурсів суднової 
енергетичної установки контейнеровозу, до складу якої входять двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ), є утилізація 
теплоти відхідних газів з температурою після турбокомпресора 235...295 °С у двотактних ДВЗ в утилізаційному 
котлі з одержанням перегрітої пари для роботи турбогенератора. Так як потужності ДВЗ сучасних контейнеровозів 
сягають 50...60 тис. кВт, то теплоти відхідних газів для одержання перегрітої водяної пари в утилізаційному котлі 
може бути достатньо для використання турбогенератора за умови повного заміщення одного, або декількох 
дизель-генераторів в ходовому режимі судна. 

На теперішній час у зв’язку з удосконаленням технології двигунобудування використання відомих методів 
утилізації теплоти стає не ефективним у зв’язку з підвищенням ККД ДВЗ, оскільки це знижує температуру 
відхідних із 370 до 250 °С після ТК. Тому постає питання у знаходженні альтернативних методів або джерел 
утилізації теплоти відхідних газів суднових ДВЗ. В залежності від того, як використовується високопотенційне 
джерело теплової енергії відхідних газів МОД світова фірма виробник малообертових двигунів (МОД) "MAN Diesel 
& Turbo" пропонує три варіанти її альтернативної утилізації для одержання електричної енергії на судні, таким 

http://marine.man.eu./
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чином відмовившись від роботи дизель-генератора на ходовому режимі судна. Перший варіант, використовувати 
газову турбіну - силовий турбогенератор, який утилізує теплоту відхідних газів після турбокомпресора МОД. "MAN 
Diesel & Turbo" пропонує силові турбогенератори під маркуванням TCS-PTG в діапазоні від потужностей від 1000 
кВт до 5000 кВт. Силові турбогенератори можуть також підключатися до МОД через редуктор. Другий варіант, 
паровий турбогенератор під маркуванням STG, одного та двох тисків. Третій варіант, комбіноване поєднання 
двох турбогенераторва на одному валу генератора [1].  

Також фірма "Hyundai" випускає ряд турбогенераторів типу "HSG", що працюють на перегрітій водяній парі 
для одержання електричної енергії та обладнані автоматичними регуляторами напруги (AVR) [2].  

Однак для використання турбогенерваторів в якості способу утилізації теплоти відхідних газів необхідно 
провести: аналіз теплового балансу двигуна в залежності від номінальної потужності двигуна; залежність 
отримання теплоти з відхідних газів на різних режимах роботи двигуна; провести аналіз відношення використання 
відхідних газів для утилізації теплоти у турбогенераторі з найменшими втратами механічної енергії ДВЗ, так як 
зменшення кількості відхідних газів, яке подається до турбокомпресора призводить до зменшення кількості 
стисненого повітря, що подається на ДВЗ. 
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Проблемою мінімізації вмісту токсичних складових у відпрацьованих газах (ВГ) займалися і займаються 
багато організацій і науково-дослідні інститути. Різні аспекти цієї проблеми вивчені досить повно для того, щоб 
зробити висновок про тупикової ситуації або про необхідність значних фінансових витрат. Можливість скорочення 
емісії шкідливих домішок з димовими газами за рахунок вдосконалення характеристик робочого процесу дизелів 
практично вичерпана. 

Відомо, що оксид азоту (II) NОх утворюється з суміші азоту з киснем при температурі від 1200–1300 °С. У 
той же час температура і склад реагують агентів робочого процесу дизеля в повній мірі відповідають умовам 
утворення цього оксиду в циліндрі. Ілюстрацією може служити наведений в [2] приклад зміни температурних зон в 
камері згоряння за кутом від 8 до 18° повороту колінчастого валу (ПКВ) після верхньої мертвої точки (рис. 1) і 
зміни температури полум'я за кутом повороту при роботі дизеля ЧН24/36 на різних навантаженнях. 

Високий ступінь очищення газів (до 90 %) від NОх за допомогою встановлюваних у випускному 
трубопроводі дизелів каталітичних регенераторів вимагає значних додаткових витрат – 40-…70 дол. США на один 
кВт потужності, тобто додаткові витрати на одне судно з потужністю енергетичної установки близько 5 000 кВт 
становлять 200–350 тис. дол. на період роботи дизеля до перебирання. Орієнтовно такі ж витрати необхідні і для 
виготовлення установки, яка застосовується фірмою «Пілстік» на двигуні РС2.6 при зниженні NОх у вихідних газах 
на 70 % від встановленого IMO нормативу. Альтернативою зазначеним способам скорочення емісії шкідливих 
домішок з газами може служити використання водопаливних емульсій (ВПЕ). 

Фінська фірма «Wartsila» спільно з міжнародною корпорацією А-55, що знаходиться в США, починає 
застосовувати в дизелях емульгованих палив на базі високов'язкого мазуту, що містить до 30 % водної фази і 0,5 
% спеціальної присадки, використовуваної для інтенсифікації горіння та підвищення стабільності емульсії . 
Корпорація MAN-B&W в встановлених на круїзних судах середньооборотних двигунах нового покоління L48/60 і 
L58/60 використовує водопаливних емульсію з 15%-м водовмістом, що готують на базі високов'язкого палива 
також гідродинамічними ультразвуковими пристроями. Вміст NОx у вихідних газах дизелів знизилося до 6,7 
г/(кВт∙год). Використання корпорацією MAN B&W водопаливної емульсії забезпечує зменшення NОx у вихідних 
газах практично в два рази нижче нормативів IMO. 

Параметри дизеля, що характеризують робочий процес при переході на ВПЕ, дещо змінюються. На режимі 
50 % від номінальної потужності, при кількості Н2О в паливі 29 %, питома витрата палива складає 217 г/(кВт∙год), 
тоді як при роботі на звичайному паливі вона становить 225 г/(кВт∙год). Таким чином, крім поліпшення екологічних 
показників двигуна має місце зниження витрати палива. Аналіз також показав, що при використанні ВПЕ 
знижуються викиди не тільки оксидів азоту NОx, а й оксиду вуглецю СО і твердих частинок [2–4]. 

 

http://marine.man.eu./
http://www.wartsila.com./
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Рисунок 1 – Температурні зони в камері згоряння дизеля: 

1 – T = 1230–1430 ºC; 2 – T = 1430–1630 ºC; 3 – T = 1630–1830 ºC; 4 – T = 1830–2130 ºC 
 
Висновок 

Використання ВПЕ в якості палива для суднових дизелів може забезпечити виконання чинних норм не 
тільки двигунами, поставленими на виробництво з 2000 р, але і двигунами, розташованими в експлуатації, без 
оснащення їх систем газовипуска дорогими каталітичними нейтралізаторами. Крім того, в воду що додається до 
палива можна вводити багатофункціональні водорозчинні присадки, використання яких дозволить суттєво 
розширити межі застосування більш дешевих важких палив в суднових дизелях. 
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Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон 

Вплив шкідливих викидів суднових дизелів на глобальний екологічний стан повітряного басейну є 
обмеженим і оцінюється в 5–7 % від загальної кількості викидів шкідливих речовин стаціонарними енергетичними 
установками і сухопутними транспортними засобами. Однак, через відносно велику агрегатну потужність суднові 
дизелі можуть бути основним джерелами забруднення атмосфери в таких локальних зонах як порти, акваторії 
річок, особливо на території міст. Викиди шкідливих речовин в атмосферу з відпрацьованими газами суднових 
дизелів є одним з головних забруднювачів повітряного басейну, прилеглого до судноплавних акваторій річок. При 
цьому основна увага фахівців, які займаються проблемами підвищення екологічної безпеки суднових дизелів, 
направлена на питання, що стосуються очищення відпрацьованих газів дизелів від оксидів азоту NOx. Вирішення 
проблеми токсичності випускних газів судновими двигунами регламентується вимогами Міжнародної Морської 
Організації (ІМО). 
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Рисунок 1 – Обмеження на викиди NOx відповідно до вимог MARPOL 

 

Рециркуляція відпрацьованих газів - EGR (Exhaust Gas Recirculation) - полягає в тому, що частина цих газів 
з випускного колектора подається до продувочного ресивера. Розбавлення наддувочного повітря відхідними 
газами знижує вміст кисню у повітрі із 21 до 13 %. Це дозволяє різко скоротити викид до атмосфери шкідливих 
речовин за рахунок мінімального погіршення енергетичної ефективності двигуна. Зниження NОX методом 
рециркуляції обумовлене наявністю у відхідних газах діоксиду вуглецю з високою теплоємністю, що знижує 
температуру в камері згоряння. Поряд із цим через часткове заміщення повітря відпрацьованими газами 
зменшується концентрація кисню у зоні горіння. У результаті чого через уповільнення процесу згоряння 
знижується максимальний пік температури. Перепуск частини відпрацьованих газів дозволяє змінити хімічний 
склад заряду, знизити вміст вільного кисню в камері згоряння. Дослідження показують, що введення рециркуляції 
зменшує вихід NOx, але відбувається збільшення виходу, а також димності, особливо при великих навантаженнях 
дизеля, близьких до номінальної. Питома витрата палива на номінальному режимі, як правило, перевищує вихідні 
значення витрати для дизеля без рециркуляції і зі збільшенням ступеня рециркуляції ще більше зростає. 

 Проте враховуючи, що використання рециркуляції відпрацьованих газів якісно впливає на  показники 
екологічності варто визначити оптимальні межі та спосіб регулювання ступеня рециркуляції. Зважаючи на 
сучасний стан досліджень  варто розглянути межі частки рециркуляції відхідних газів та розробити алгоритм 
визначення необхідного співвідношення перепускних газів до свіжого заряду на різних режимах роботи СЕУ. 
Оскільки під час прогріву двигуна варто збільшити частку рециркуляції, а при досягненні двигуном оптимального 
температурного та навантажувального режиму відповідно зменшити для запобігання втрати потужності. 
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Постановка проблемы. Высокие требования к топливной экономичности и снижению токсичности 

выпускных газов дизельных двигателей обуславливает необходимость более широкого применения 
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альтернативного топлива. Для транспортных и стационарных энергоустановок одним из основных типом 
двигателей остаются турбопоршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Одним из путей повышения 
эффективности таких двигателей может быть использование перспективных топливных добавок [1, 4]. 

Среди известных способов осуществления добавок к основному топливу особый интерес представляет 
водород, так как согласно работам И.Л. Варшавского, В.А. Вагнера, А.Е. Свистулы, Н.Н. Патрахальцева и др. [6, 
7], даже минимальные добавки водорода (0,05…0,10% по массе) имеют положительное влияние на 
экологические и экономические показатели дизеля. 

Данный способ является относительно простым в применении и не требует существенного изменения 
конструкции двигателя. Однако в  литературе предложенный способ добавок мало изучен. Характеристики же 
топливной аппаратуры при  малых добавках водорода к жидкому дизельному топливу на линии высокого 
давления еще менее исследованы. Это и предопределяет актуальность экспериментального исследования. 
Задачами работы: разработка физической модели волновых колебаний в топливной аппаратуре дизеля; 
создание экспериментального стенда для исследования волнового эффекта при малых добавках водорода в 
топливную магистраль высокого давления; получение зависимостей влияния малых добавок водорода на 
параметры топливной аппаратуры ДВС. 

Экспериментальная установка 

С целью детального изучения этих процессов была разработана экспериментальная установка ДВС-1-
МДВ на базе топливной системы дизеля Д65 (4Ч11/13). Схема экспериментальной установки представлена на 
рис. 2, еѐ внешний вид представлен на рис. 1 и рис. 4. Из баллона 1 объѐмом 5 л (см. рис. 1) водород через 
редуктор 2 поступает в клапан добавления присадки 4, который устанавливается перед штуцером штатной 
форсунки 12, смонтированной на штанге и установленной распылителем в мерный стакан 11. Топливный насос 
высокого давления 7 приводится в действие через муфту от трехфазного электродвигателя переменного тока 5, 
работающего через частотный преобразователь для регулирования частоты вращения вала. На соединительной 
муфте ТНВД и электродвигателя установлен цифровой тахометр. Расход топлива через ТНВД измерялся по 
мерному стакану 11. Для регистрации давления водорода установлен тензоэлектрический датчик 3 давления 
"ОВЕН ПД100-ДИ6,0".  

Величина давления в топливной магистрали превращается в токовый сигнал динамичным волоконно-
оптическим датчиком 13 давления для высокотемпературных измерений давления «Optrand AutoPSI-S2000» с 
верхним пределом измерений 200 МПа и выходным сигналом 0,5 ... 5,0 В. Это позволяет определить момент 
начала впрыска топлива, качественно оценить величину давления топлива и исследовать процессы в 
трубопроводе высокого давления. 

Сигналы первичных датчиков от стенда ДВС-1-МДВ поступают в электронном виде к USB-осциллографу и 
в компьютеризированную систему 10 измерения и регистрации данных «IRIS». 

На рис. 2 представлены диаграммы впрыска топлива с добавкой водорода (рис. 2, а) и без добавки (рис. 2, 
б), полученные экспериментальным путем. Анализ приведенных данных показывает, что при добавке 

газообразного водорода к топливу «сглаживается» эффект волновых колебаний в линии высокого давления, 
однако при этом заметно существенное снижение максимального давления впрыска топлива после начала 
подачи добавки. Присутствие добавки водорода в размере υ=0,1 %, при серийном затяге пружины иглы форсунки 
Рзп=17,6 МПа, как видно по рис. 6, вызывает уменьшение максимального давления впрыска Рвпр на 20…30%. 

Уменьшение максимального давления впрыска можно объяснить за счет изменения физико-химических свойств 
топлива. 

 

 
Рис.унок  1 – Схема экспериментальной установки ДВС-1-МДВ: 

1 - баллон со сжатым водородом; 2 - редуктор водородный промышленный; 3 - датчик давления; 4 -
 клапан добавления водорода в топливную магистраль высокого давления; 5 – электродвигатель; 6 - емкость 
сброса топлива; 7 – ТНВД; 8 - расходная цистерна; 9 - насос топливный подкачивающий; 10 - компьютерная 

система сбора и обработки данных измерений; 11 - емкость для впрыска; 12 – форсунка; 13 - датчик давления 
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В результате обработки полученных экспериментальных данных установлены зависимости подачи малой 

добавки водорода (по массе) от давления подачи и от частоты вращения коленчатого вала. При этом давление 
водорода изменялось в пределах 2…8 МПа, а частота вращения в диапазоне 60-100 % от номинальной (nном = 
1150 мин.

-1
). 

Анализ полученных результатов 

Полученные результаты дают основание сделать вывод, что рациональное давление подачи добавки 
водорода во всем диапазоне допустимой частоты вращения коленчатого вала для дизеля лежит в диапазоне 
5…8 МПа. Такие границы обусловлены, в первую очередь, рациональной концентрацией водорода и пределами 
его растворимости [7].  

Следует отметить, что на данный момент остается еще недостаточно изученной качественная 
зависимость влияния добавки водорода на параметры экологичности и топливной экономичности ДВС. Это 
предопределяет задачу последующих экспериментальных исследований влияния доли добавки водорода на 
эффективный расход топлива, характеристики внутрицилиндровых процессов и концентрации загрязняющих 
веществ с ОГ двигателя. 

а 
б 

 
Рисунок 2 – Диаграмма впрыска топлива (выделен единичный впрыск): 

а) без добавки водорода; б) с добавкой 
Выводы 

1. Уточнена физическая модель волновых колебаний в топливной аппаратуре дизеля, которая 
обосновывает целесообразность и возможность использования добавок водорода в топливо на линии падения 
давления. 

2. Создан экспериментальный стенд, включающий компьютерную систему сбора, регистрации и обработки 
данных измерений, позволяющий проводить исследования процессов в топливной магистрали ДВС высокого 
давления с добавлением водорода. 

3. Получены зависимости массовой доли подачи водорода к основному топливу от давления подачи 
добавки и частоты вращения коленчатого вала двигателя. Установлено, что помимо давления подачи водорода, 
нагрузочный и скоростной режим работы дизеля оказывают одинаковое качественное влияние на процесс 
насыщения дизельного топлива водородом. При этом целесообразным является давление подачи водорода в 
пределах 5-8 МПа. 

4. Определено, что добавка водорода в размере υ=0,1 %, при серийном затяге пружины иглы форсунки 
Рзп=17,6 МПа, вызывает уменьшение максимального давления впрыска Рвпр на 20…30% за счет изменения 
физико-химических свойств топлива. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НАДДУВНОГО ПОВІТРЯ  НА ЕФЕКТИВНІ ПОКАЗНИКИ МОД 

 
Андрєєв А. А., канд. техн. наук, artem_andreev@ukr.net; Ковтун А. О., Давида Є. В., магістранти 

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон  

Умови експлуатації суднових малообертових дизелів (МОД) відрізняються значною зміною протягом рейсу 
температури зовнішнього повітря, а отже, і наддувного повітря, а також температури забортної води, що 
відводить теплоту від наддувного повітря. Паливна ефективність МОД істотно залежить від температури 
наддувного повітря, яка, у свою чергу, залежить від температури охолоджуючої води (табл. 1). 

Для перевірки передбачуваного ефекту від охолодження наддувного повітря на суднах з МОД були 
отримані дані натурних випробувань на сучасних суднах-контейнеровозах, що експлуатуються: "MAERSK 
SEMARANG" (номер IMO 9350070), "CMA CGM BERLIOZ" (номер IMO 9222297) і "VILLE D'AQUARIUS "(номер IMO 
9125607), що курсують на різних рейсових лініях. На судні "MAERSK SEMARANG" під час експлуатації його на 
рейсовій лінії Ріо-де-Жанейро - Гамбург в квітні-вересні 2016 року проводилися заміри параметрів головного 
двигуна 12К98МС-С фірми "MAN B&W" і параметрів навколишнього середовища. Аналогічні заміри проводили і 
на інших суднах в різний час (VILLE D'AQUARIUS - квітень-червень 2016 р; головний двигун - 8RTA84C фірми 
"Wartsila"; CMA CGM BERLIOZ - лютий-травень 2017 р; головний двигун - 12K98MC-C). 

Таблиця 1 – Зміна питомої витрати палива Δbe, %, у неспецифікаційних кліматичних умовах (за даними фірми 

"MAN B&W") 

Параметр     Умови зміни 
При збереженні 

pz 
Без збереження 

pz 

  Δbe , % Δbe , % 

Температура води, що охолоджує наддувочне 
повітря 

Підвищення на кожні 
10 °C 

+0,60 +0,41 

Температура повітря на вході в турбокомпресор 
Підвищення на кожні 
10 °C 

+0,20 +0,71 

Тиск повітря на вході в ТК 
Підвищення на 10 
мбар 

+0,02 -0,05 

Потім дані були оброблені та подані графічно нижче. Слід зауважити, що проглядається явна тенденція до 
зменшення споживання палива при зниженні температури забортної води (а, отже, і температури наддувного 
повітря). Перелік контрольно-вимірювальних приладів із зазначенням вимірюваних ними параметрів, меж 
вимірювання, класів точності або похибки вимірювання наведено в табл. 2. 

Відповідно до режимів експлуатації проводилися вимірювання різних параметрів МОД (12К98МС-С), 
зокрема температури в наддувному ресивері, температури в машинному відділені, витрати палива. Усі 
вимірювання є повністю автоматизованими, результат оброблявся за допомогою ЕОМ в режимі реального часу.  

Похибка результатів експерименту визначається систематичною помилкою, остання, в свою чергу, - 
похибкою вимірювальних приладів.  

У результаті експериментальних досліджень були отримані залежності питомої витрати палива be від 
температури наддувного повітря ts (рис. 1). 

 

Таблиця 2 – Контрольно-вимірювальні прилади 

Маркування 
датчика 

Вимірюваний       
параметр 

   Діапазон 
вимірювання 

     Тип 
Клас 

точності, 
похибка 

РЕ 8421 Тиск перед ОНП 0-5 бар  1,0 % 

ТЕ 8422 
Температура повітря 
перед ОНП 

0-300 
o
C PT100 0,1 С 

ТЕ 8423 
Температура повітря 
після ОНП 

0-300 
o
C PT100 0,1 С 

 



СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ                                                                                              V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

89 
 

PDE 8424 
Гідравлічний опір ОНП 
(по воді) 

0-800 мбар  5 % 

PE 8601 
Тиск в наддувному 
ресівері 

0-5 бар  1,0 % 

PDE 8606 
Гідравлічний опір ОНП 
(по повітрю) 

0-100 мбар  5 % 

PDE 8607 
Гідравлічний опір 
фільтра ТК 

0-100 мбар  5 % 

TE 8701 
Температура газів 
перед турбіною 

0-600 
o
C NiCrNi 2,0 С 

TE 8702 
Температура газів 
після турбіни 

0-600 
o
C NiCrNi 2,0 С 

РE 9304 Індикаторний тиск 0-200 бар п'єзометричний 1,0 % 

GE 8754 Витрати палива 0-50 кг/с роторний 1,0 % 

 
Рисунок 1 – Витрата палива МОД G, кг/год, залежно від температури наддувного повітря ts при постійному 

навантаженні й різних температурах повітря на вході tнв: 

◊ – tнв = 35…40 С; ■ – tнв = 40…45 С; Δ – tнв = 45…50 С 

 
Як видно з рис. 1, з підвищенням температури наддувного повітря ts витрата палива МОД зростає, причому 

при різних температурах повітря на вході tнв графіки залишаються приблизно еквідистантними. 
Більш високі значення G і більш низькі Ne при більш високих температурах наддувного повітря ts і повітря 

на вході tнв відображають прирощення витрати палива і зменшення потужності в результаті зміни теплових 
потоків в двигуні, збільшення термічного навантаження і збільшенні потужності ТК, яка потрібна на стиснення 
повітря. Останнє пояснюється тим, що зі збільшенням температури повітря зростає термодинамічна робота 
стиснення, а отже і необхідна потужність. 

Залежність питомої витрати палива двигуна be в залежності від температури наддувного повітря ts при 
постійному навантаженні і різних температурах повітря на вході tнв представлена на рис 2.  

 

    
                                                a                                                     б 

 
в 

Рисунок 2 – Питома витрата палива двигуна be  залежно від температури наддувного повітря ts при 
постійному навантаженні й різних температурах повітря на вході tнв: 

а – tнв = 45 С;  б – tнв = 40 С; в – tнв = 35 С 
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Висновки 

Охолодження наддувного повітря до температури нижче температури повітря, охолоджуваного в водяному 
ОНП, забезпечує скорочення питомої be і загальної Вe витрат палива. 

Аналіз показує, що зменшення питомої витрати палива в такому випадку становить Δbe = 2,0 г/(кВт∙год), 

відносна економія споживання палива eB  = 1,1…1,2 %. Відносна економія споживання палива збільшується на 
суднах з головними двигунами великих потужностей. 
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Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон 

Серед головних завдань, що стоять в даний час перед машинобудівниками світу - завдання 
енергозбереження та екологічної безпеки при роботі енергетичних установок c двигунами внутрішнього згоряння 
(ДВЗ). При проектуванні сучасних суднових дизелів особлива увага приділяється їх економічності та зменшенню 
впливу наслідків їх експлуатації на навколишнє середовище. 

Охорона навколишнього середовища та раціональне використання ресурсів стала однією з 
найактуальніших проблем сучасності. Велике значення мають заходи що до поліпшення структури паливно-
енергетичного балансу, зниження в ньому частки нафти, що призводять до її економії і зниження токсичності 
шкідливих викидів.  

Двигуни внутрішнього згоряння грають істотну роль в забрудненні навколишнього середовища. Вони є 
одним з головних джерел викиду токсичних речовин в атмосферу. Тому поряд з поліпшенням економічних 
показників дизелів зниження токсичності їх відпрацьованих газів є найважливішим завданням. 

Для вирішення даної проблеми найбільш ефективним в даний час є застосування альтернативних видів 
палива (стиснений та скраплений гази, спирти, водопаливної емульсії (ВПЕ), біопалива та ін.) 

За останні 25 років у світі потреба у первинних енергоносіях зросла у 3,6 разa, а потреба у нафті зросла в 
5,9 раза. Запаси нафти у світі становлять 10% від загального об’єму розвіданих родовищ. Тому застосування 
джерел енергії, альтернативних нафті, є актуальною проблемою не тільки для України, а й для всього світу. Один 
із способів вирішення проблеми альтернативи експлуатації нафтопродуктів – це можливість роботи як 
бензинових двигунів, так і дизелів на водопаливних емульсіях. 

Існуючі методи зниження викидів NOX поділяються на первинні, спрямовані на зниження кількості оксидів 
азоту, які утворюються в циліндрі дизеля, та вторинні, що передбачають хімічну нейтралізацію NOX перед 
випуском відхідних газів в атмосферу.  

Первинні методи в свою чергу можуть бути поділені на дві групи:  
- такі, що передбачають зміну конструкції двигуна або окремих його елементів (як правило, вони можуть 

бути реалізовані лише при розробці нових конструкцій): удосконалення систем впорскування палива, 
сумішоутворення та  газообміну; впорскування води безпосередньо в двигун; організація вихрового руху заряду в 
камері згоряння;  

- методи, які не потребують суттєвої зміни конструкції дизеля, реалізація яких можлива при незначній 
модернізації двигуна (застосування альтернативних палив, переведення дизеля на роботу на ВПЕ, зволоження 
повітря на вході в двигун, рециркуляція частини відпрацьованих газів). 

Водопаливні емульсії (ВПЕ) – це системи, які складаються з води, що є дисперсною фазою з діаметром 
крапель від 0,1 до 10 мкм, і палива, що є дисперсним середовищем. Водопаливні емульсії отримують в 
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гомонізаторах і диспаргаторах. Важливим показником якості емульсії є її стабільність, яка забезпечується 
додаванням до неї поверхнево-активних речовин (ПАР) –емульгаторів. Використання водопаливних емульсій не 
потребує конструктивних змін дизеля та дозволяє помітно покращити екологічні характеристики таких двигунів. 

ВПЕ, що містять в своєму складі воду, дизельне паливо і емульгатори, є альтернативним паливом, що 
якісно і кількісно впливає на процес сумішоутворення і горіння в двигуні. Застосування їх дозволяє скоротити 
викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами, збільшити ресурс двигуна і в ряді випадків підвищити його 
економічність. 

Але, незважаючи на задовільні показники роботи двигуна на ВПЕ, масового застосування емульсій 
перешкоджає недостатня їх стабільність, тобто вони схильні до розшарування з плином часу на дизельне паливо 
і воду. Основними причинами цього є складність підбору або дорожнеча розробки емульгаторів і труднощі при 
виборі способу обробки емульсій. 

Механізм зниження оксидів азоту NOX при використанні ВПЕ і впорскуванні її до камери згоряння полягає в 
тому, що вода при випаровуванні знижує пік максимальної температури в процесі горіння і тим самим знижує 
емульсію NOX. Під час роботи дизеля на ВПЕ через зниження температури і тиску згоряння дещо підвищується 
питома витрата палива. Цей спосіб не потребує зміни конструкції двигуна, не знижує його надійності, при вмісті 
води у паливі менше 30 % питома витрата палива підвищується незначно, зменшується димність відхідних газів. 

Перевагою даної технології є можливість вільно переходити від роботи на необводненому паливі до 
роботи на ВПЕ і навпаки протягом рейсу. 

Висновки. Застосування емульсованого водою палива істотно «облагороджує» роботу дизелів, однак 

чіткого механізму, який пояснює всі виявлені позитивні ефекти, дослідниками не запропоновано. Використання 
води в робочому циклі дизеля допомогає зменшити максимальну температуру циклу, що впливає на екологічні 
показники двигуна. 
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У сучасних суднових енергетичних установках досить успішно реалізуються різні схеми утилізації теплових 
втрат з відпрацьованими газами, охолоджуючою рідиною та ін. При утилізації втрат вторинних енергоресурсів 
можливо отримати додаткову корисну роботу, яка може поліпшити ефективні та економічні показники роботи 
двигуна й енергетичної установки в цілому [1–4]. Втрати з охолоджуючою рідиною внаслідок низького 
температурного потенціалу в основному використовуються для підігріву або охолодження інших теплоносіїв [5]. 

На сьогодні в малотоннажному річковому суднобудуванні застосовуються бензинові ДВЗ із примусовим 
запалюванням потужністю до 300 кВт. Як відомо, в цих двигунах потужність теплових втрат з відпрацьованими 
газами та охолоджуючою рідиною порівнянні з ефективною потужністю [6]. Однак реалізація більшості схем 
утилізації тепла у малотоннажному суднобудуванні ускладнене внаслідок багатьох факторів (обмеженість за 
габаритами та масою енергетичної установки, відсутність потреби у підігріві теплоносіїв та ін.). Тому одним з 
перспективних способів утилізації теплової енергії відпрацьованих газів для енергетичних установок 
малотоннажних суден є термохімічна утилізація. Даний спосіб базується на використанні тепла відпрацьованих 
газів для здійснення ендотермічної реакції хімічного перетворення палива в синтез-газ. У результаті реакції 
теплота згоряння синтез-газу збільшується на величину утилізованої енергії газів, що відходять [7, 8]. Отриманий 
синтез-газ може повністю замінювати базове паливо або застосовуватися як добавка до нього [9, 10]. 

mailto:borys.tymoshevskyy@gmail.com
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Основні характеристики процесу перетворення етанолу в синтез-газ за реакцією розкладання для двигуна 
4Ч 10,16/9 подані на рис. 1. Згідно з даними, наведеними на ньому, повна конверсія етанолу при реакції 
розкладання досягається при 663 К. При повній конверсії для утворення 1 кг  синтез-газу  необхідно  витратити  1 
кг  етанолу. Питома теплота конверсії 1 кг етанолу, тобто теплота, необхідна на нагрівання, випаровування, 
перегрів та хімічне перетворення, при повній конверсії складає 2,8 МДж. 
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Рисунок 1 – Характеристики процесу перетворення етанолу в синтез-газ: 
а – залежність ступеня конверсії етанолу ξ від температури реакції Тр; 

б – залежність відносної витрати етанолу gет/gс-г (
_______

) та питомої теплоти на конверсію конверсії qс-г
необ

 
(- - - -) від ступеня конверсії ξ 

 
На базі математичної моделі робочого процесу ДВЗ із примусовим запалюванням визначені основні 

параметри роботи двигуна 4Ч 10,16/9,1 залежно від режиму навантаження при роботі по навантажувальній 
характеристиці на етанолі та з добавками синтез-газу 1…10 %, отриманих при повній конверсії за реакцією 
розкладання (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Навантажувальні характеристики ДВЗ 4Ч 10,16/9,1 

 
Згідно з отриманими даними номінальна потужність двигуна при роботі на етанолі з добавками знизилася 

із 83 до 82,9…74,0 кВт. Дана обставина пояснюється більш низькою питомою теплотою згоряння етанолу з 
добавками та особливостями процесу наповнення ДВЗ із зовнішнім сумішоутворенням. Найбільш економічний 
режим роботи досягається при 10 % добавці синтез-газу від 21 до 74 кВт (25…89 % від номінальної потужності), а 
в діапазоні 74…83 кВт для досягнення економічності (89…100 % від номінальної потужності) необхідно 
зменшувати добавку. 

На рис. 3 показано зміну температури відпрацьованих газів у двигуні залежно від навантаження при роботі 
по навантажувальній характеристиці. Температура відхідних газів при роботі на етанолі з добавками синтез-газу, 
отриманому розкладанням, лежить у діапазоні 673...793 К. Даний температурний діапазон відповідає 
температурним характеристикам процесів хімічного перетворення етанолу. 
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Рисунок  3 – Температура відхідних газів у двигуні при роботі по навантажувальній характеристиці 

 
Ефективність застосування ТХУ теплоти ВГ на ДВЗ 4Ч 10,16/9,1 виконується шляхом порівняння витрат 

етанолу ge на двигуні й кількості затрачуваного етанолу для отримання синтез-газу на відповідному режимі 
роботи. На рис. 4 показані залежності економії етанолу при роботі двигуна 4Ч 10,16/9,1 на етанолі з добавками 
синтез-газу по навантажувальній характеристиці для різних значень ступеня конверсії етанолу. 

Питома витрата етанолу при реакції розкладання знижується в широкому діапазоні зміни ступеня конверсії 
ξ  –  30...100 %. За умови здійснення конверсії  етанолу в синтез-газ ξ – 45...100 %  gе знижується у всьому 
діапазоні навантаження двигуна на 1...15 %. 
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Рисунок 4 – Економія етанолу при роботі ДВЗ 4Ч 10,16/9,1 з ТХУ теплоти ВГ  

по навантажувальній характеристиці на синтез-газі, який отримано паровою конверсією при різному ступені 
конверсії 

 
Висновки 

1. Установлено, що повна конверсія етанолу при реакції розкладання для двигуна 4Ч 10,16/9 досягається 
при 663 К. При цьому питома теплота конверсії 1 кг етанолу, тобто теплота, необхідна на нагрівання, 
випаровування, перегрів та хімічне перетворення, при повній конверсії складає 2,8 МДж. 

2. Визначено діапазон змінення температури відпрацьованих газів у двигуні залежно від навантаження при 
роботі на етанолі з добавками синтез-газу. Даний температурний діапазон (673...793 К) відповідає температурним 
характеристикам процесів хімічного перетворення етанолу. 

3. Установлено, що в діапазоні конверсії  етанолу в синтез-газ  ξ від 45 до 100 % питома ефективна 
витрата палива gе знижується у всьому діапазоні навантаження двигуна на 1...15 %. 
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Постійне зростання вимог до екологічних показників роботи суднових дизельних установок, з одного боку, і 
підвищення вартості палива, з іншого, змушують шукати нетрадиційні підходи до вирішення проблеми скорочення 
шкідливих викидів та зниження експлуатаційних витрат на паливо [1]. 

Усе більш широке застосування в суднових дизелях знаходять важкі й низькосортні палива. Збільшення 
вмісту ароматичних сполук і асфальтенів погіршує їх здатність до займання та згорання. При змішуванні таких 
палив відзначаються випадки порушення їх стабільності, обумовленого високим вмістом асфальтосмолистих 
сполук. 

При роботі дизелів на важких сортах палива можуть погіршитися якість розпилення, сумішоутворення і 
згоряння палива, зрости температура випускних газів і димність, збільшитися корозійний знос деталей циліндро-
поршневої групи й паливної апаратури [2, 3]. Унаслідок цього необхідно розробляти нові методи вдосконалення 
процесу згоряння важких палив у дизелях. Застосування водопаливних емульсій дозволяє частково вирішити 
виникаючі проблеми при використанні важких палив. 

Застосування спеціально приготовлених емульсій у вигляді рівномірної суміші палива нафтового 
походження і прісної води дозволяє зменшити витрату палива при незмінному навантаженні дизеля на 4...10 % у 
високооборотних і на 3...6 % у середньо- і малооборотних дизелях [4–6]. Витрата палива знижується завдяки 
поліпшенню сумішоутворення, підвищенню динаміки тепловиділення при згорянні й збільшенню повноти згоряння 
палива. Емульговане паливо має велику питому масу, підвищену в'язкість і поверхневий натяг. Тому 
спостерігаються зменшення витоків палива в плунжерних парах паливних насосів і підвищення тиску палива в 
трубопроводі, що, в свою чергу, призводить до збільшення швидкості витікання палива з форсунки, дисперсності 
розпилення палива, довжини факела, кута конуса струменя, а також до зміни розподілу палива за обсягом 
струменя. 

Найбільша економічність двигуна при використанні емульсійного палива досягається при вмісті водної 
фази в емульсії 5...17 %. Поза цими межами приріст теплоти при згорянні палива від ефекту мікровибухів не 
компенсує витрат теплоти на випаровування і перегрів води. 

Одним з перспективних систем підготовки і подачі водопаливної емульсії в двигун внутрішнього згоряння є 
система, яка містить магістраль води з ємністю і регулюючим пристроєм, виконаним у вигляді мембранного 
диференціального голчастого клапана з регулюючою частиною, а також магістраль палива з ємністю і насосом, 
з'єднану з магістраллю води через електромагнітний клапан і гідродинамічний диспергатор. Установлений 
автоматичний регулюючий клапан, керований наддувним повітрям, з голкою диференціального перетину може 
мати будь-яку необхідну характеристику, що забезпечує оптимальне дозування води в паливо залежно від 
потужності двигуна, що сприяє отриманню максимальної економії палива. Використані елементи системи 
паливопідготовки виконують нові додаткові функції, що виключає застосування різного роду емульгаторів, 
насосів, ємностей для зберігання емульсії і рециркуляційних контурів. Це спрощує конструкцію, знижує 
енерговитрати і металоємність пристрою. 

Здійснення дозування води залежно від потужності двигуна забезпечує економію палива до 4 %, зниження 
нагароутворення на 53 % і температури вихлопних газів на 30 °С. 

Висновки 

1. Виконано порівняльний аналіз існуючих способів підвищення економічності суднових ДВЗ та виділено 
основні переваги й недоліки кожного з них. 

2. Установлено, що одним з перспективних способів є використання водопаливних емульсій. Це дозволяє 
покращити не тільки економічні, але і екологічні показники двигуна. 
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Останнім часом усе більш широкого поширення набувають газові двигуни (двигуни, що працюють на 

газовому паливі) і газорідинні (двохпаливні) двигуни, що працюють на газовому і дизельному паливах. Це 
пояснюється рядом переваг газоподібного палива в порівнянні з рідким. Хороші антидетонаційні якості газових 
палив, сприятливі умови сумішоутворення, широкі межі займання в сумішах з повітрям забезпечують високі 
техніко-економічні показники двигунів [1]. 

По питомій потужності і паливній економічності кращі сучасні газові і газорідинні двигуни близькі до 
рідинних, а по токсичності ВГ і зносу мають значні переваги перед ними. 

Вживані газові і газорідинні двигуни відрізняються великою різноманітністю способів організації робочих 
процесів і конструкцій, але їх можна підрозділяти за типом вживаного газового палива, особливостями організації 
процесів сумішоутворення, займання і згорання, а також за принципом регулювання цих двигунів [2–3]. 

Газові двигуни розрізняють за типом організації процесу займання газоподібного палива. Їх зазвичай 
створюють на базі серійний двигунів, що працюють на рідкому паливі. 

Створені газові двигуни з внутрішнім сумішоутворенням і форкамерно-факельним запаленням. Всі вони 
працюють на стислому газі. 

Пізніше були створені двигуни з системами паливоподачі зрідженого газу. 
У цих системах зріджений газ спочатку перетворювався в газоподібний стан, а потім змішувався з повітрям 

в газоповітряному змішувачі, встановленому у впускному трубопроводі, тобто організовувалося зовнішнє 
сумішоутворення (у пристроях змішувачів, схожих за принципом роботи з карбюраторами, забезпечуючи тими ж 
засобами необхідний склад суміші на всіх режимах). 

При цьому були розроблені системи паливоподачі з кількісним, якісним і змішаним регулюванням газових 
двигунів. 

Займання газоподібного палива в камері згорання (КЗ) дизеля можливо від додаткової свічки запалення 
(форкамерно-факельне запалення) за рахунок теплоти стискування газоповітряної суміші і від запальної дози 
дизельного палива.  

Газові двигуни з форкамерно-факельним запаленням є значно складнішими, ніж двигуни із зовнішнім 
сумішоутворенням, і в даний час не знайшли широкого вживання. 

Безпосереднє використання газоподібних палив в дизелях без додаткової свічки запалення можливо лише 
при мірі стискування 22 і вище, що обумовлене високою температурою самозаймання цих палив. Тому 
переважного поширення набули газодизелі, в яких в кінці такту стискування газоповітряної суміші здійснюється 
уприскування дози дизельного палива. Причому запальна доза залежить від особливостей газодизеля (його 
розмірності, рівня форсування, властивостей газоподібного палива) і може вагатися в широких межах (від 5 до 
50%). 

При конвертації дизеля в газодизель потрібне мінімальне переобладнання двигуна, що полягає в установці 
газоповітряного змішувача у впускний трубопровід з системою регулювання подачі газу при зміні режиму (якісне 
регулювання) навантаження і деякої конструктивної модернізації регулювальника подачі запальної дози 
дизельного палива. 

Відомі системи подачі рідкого і газоподібного палива в дизельні двигуни, які містять односекційний 
паливний насос, який подає 5...10 % дизельного палива в змішувач лінії низького тиску системи подачі палива 
скрапленого газу, охолоджувач газу з регулюючим клапаном, встановленим на трубопровід низького тиску 
безпосередньо перед паливним насосом високого тиску [4]. Недоліком цих систем подачі палива і газу є 
наявність додаткового односекційного насоса з форсункою, а також її підвищена пожежонебезпека, обумовлена 
витоками скрапленого газу через зазори плунжерних пар, і їх випаровування в лінії низького тиску. 

Однією з перспективних є система що містить паливний насос високого тиску, двухканальну форсунку, 
джерела дизельного палива і скрапленого газу з лініями підведення, що відрізняється тим, що на лініях між 
двоканальної форсункою, паливним насосом високого тиску і джерелом скрапленого газу установлений дозатор 
дизельного і газоподібного палива в рідкій фазі, що включає основний плунжер з упором і додатковий, що 
утворюють три порожнини, притому канал, що з'єднує паливний насос високого тиску з вірхньою порожниною 
дозатора, забезпечений нагнітальним клапаном подвійної дії, а канали, що з'єднують середню і нижню порожнини 
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дозатора з двоканальної форсункою, забезпечені зворотними клапанами об'ємної дії, при цьому середня і нижня 
порожнини з'єднані відповідно з лініями підведення скрапленого газу та дизельного палива. 

Таким чином, описаний варіант системи живлення дозволяє забезпечити роботу на рідкому і 
газоподібному паливі, забезпечує сприятливу послідовність введення різних палив в камеру згоряння при роботі 
в режимі газодизеля, автоматично погоджує кількість палива, що подається з режимом роботи газодизеля за 
рахунок штатного регулятора частоти обертання, підвищує рівномірність розподілу газоподібного палива по 
циліндрах. У результаті чого підвищується ефективність роботи системи живлення двигуна. 

Висновки 

1. Проведено комплексний аналіз використання горючих газів як палива для суднових двигунів та 
визначення основних проблем переведення їх на газове паливо. 

2. Визначено оптимальний варіант системи живлення двигуна, що дозволяє забезпечити роботу на рідкому 
і газоподібному паливі, забезпечує сприятливу послідовність введення різних палив в камеру згоряння та 
підвищує рівномірність розподілу газоподібного палива по циліндрах.  
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Термохімічна утилізація являє собою сукупність процесів, у результаті яких під впливом теплоти 
відпрацьованих газів (ВГ), яка відбирається від них в утилізаційному пристрої, відбувається реакція хімічного 
перетворення палива з утворенням синтез-газу. 

Для успішної реалізації даного способу утилізації в поршневих ДВЗ із примусовим запалюванням 
необхідне виконання певних умов (рис. 1): температурно-енергетичного потенціалу відхідних газів має бути 
достатньо для отримання з палива синтез-газу, необхідної кількості та складу. 

Дана умова описується 2 виразами: 
1) кількість енергії, яка необхідна для отримання синтез-газу Qс.г

необ
, не повинна перевищувати 

максимальну кількість енергії, яка може бути утилізована з  відхідними газами Qв.г
max

; 
2) різниця між температурою відхідних газів на вході в утилізаційний пристрій Тв.г

вх
  та температурою 

синтез-газу на виході з утилізаційного пристрою Тс.г
вих

 (температура конверсії палива) не повинна бути нижчою від 
величини встановленої різниці температури на вході ΔT, тобто максимальна температура процесу конверсії 
палива не може перевищувати максимальну температуру відхідних газів в утилізаційному пристрої. 

 

Різниця температур на вході, а також максимальна кількість енергії, яка може бути утилізована з 
відхідними газами, залежать від конструкції та типу утилізаційного пристрою та наявності або відсутності 
каталізаторів. 

На базі математичної моделі процесу ТХУ теплоти ВГ виконано дослідження впливу температур на вході в 
утилізаційний пристрій конверсії етанолу на паливну економічність двигуна 4Ч 10,16/9,1 [1]. 

Було виконано узгодження температур ВГ, процесу конверсії етанолу за реакцією розкладання, синтез-газу 
на виході з ТХР для різних значень різниці температур на вході в утилізаційний пристрій (рис. 2). Установлено, що 
різниця температур на вході в утилізаційний пристрій конверсії ΔT, при якій досягається зниження питомої 

витрати етанолу, лежить у діапазоні 20...260 К. 
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Рисунок 1 – Узгодження параметрів ВГ ДВЗ та параметрів процесу конверсії палива 
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Рисунок 2 – Потенціал температур синтез-газу на виході з утилізаційного пристрою, 

при якому досягається зниження питомої витрати етанолу двигуна 4Ч 10,16/9,1 
 

Визначено діапазон роботи ДВЗ 4Ч 10,16/9,1 з ТХУ теплоти ВГ за навантаженням при різних значеннях 
різниці температур на вході в утилізаційний пристрій та діапазон зниження витрати палива Δgе

ет
 (рис. 3). 

Найбільший діапазон роботи двигуна спостерігається при значенні різниці температур 20 К і складає 26…100 % 
від номінального навантаження, а найменший при 260 К – 94…98 %. 
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Рисунок 3 – Діапазон зниження витрати етанолу при роботі ДВЗ 

4Ч 10,16/9,1  з ТХУ теплоти ВГ 
 

Визначено залежності частки теплоти відхідних газів, яку необхідно утилізувати для отримання синтез-газу 
ΔQвг, від режиму навантаження та різниці температур на вході в утилізаційний пристрій. Максимальне значення, 

при якому досягається зниження питомої витрати етанолу, складає 14 %. 
Одним зі способів підвищення ефективності ДВЗ з ТХУ теплоти ВГ є зниження температури реакції 

конверсії палива [2]. Було досліджено вплив зниження температури конверсії на 50 та 100 К при використанні 
освоєних промисловістю каталізаторів (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Каталізатори, що сприяють зниженню температури конверсії етанолу за реакцією 

розкладання 
 

ΔTр, К Каталізатор/носій 

      50 Pd / Al2O3 

     100 Ni / Y2O3 

 
Установлено, що зниження температури реакції конверсії Тр значно розширює межі значень різниці 

температур на вході в утилізаційний пристрій ΔT, при яких досягається зниження питомої витрати етанолу. При 
зниженні температури конверсії на 50 К верхня межа різниці температур на вході в утилізаційний пристрій ΔT 

збільшується в 1,23 рази, на 100 К – у 1,46 раз. Визначено діапазон роботи двигуна з ТХУ за навантаженням. 
Мінімальне значення потужності, при якій досягається зниження питомої витрати етанолу для різниці температур 
на вході в утилізаційний пристрій 160…260 К при зменшенні температури конверсії на 50…100 К, знижується в 
1,3…2,6 разів  (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Вплив зниження температури реакції конверсії на діапазон роботи двигуна 

4Ч 10,16/9,1 з ТХУ теплоти ВГ, при якому досягається зниження питомої витрати етанолу 
Установлено, що кількість енергії відхідних газів, яку раціонально утилізувати для отримання синтез-газу 

ΔQвг при зменшенні температури конверсії, знижується на 0,8...9,5 %. 
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Висновки 

1. Раціональна різниця температур на вході в утилізуючий пристрій значно впливає на ефективність 
застосування ТХУ теплоти ВГ. Діапазон роботи двигуна 4Ч 10,16/9,1 із примусовим запалюванням при різниці 
температур 20 К лежить у діапазоні 26...100 % від номінального навантаження, при 260 К – 94...98 %. 

2. Застосування каталізаторів для зниження температури реакції конверсії підвищує ефективність 
використання ТХУ теплоти ВГ у ДВЗ із примусовим запалюванням. Зниження температури реакції конверсії 
значно розширює межі значень різниці температур на вході в утилізаційний пристрій, при яких досягається 
зниження питомої витрати етанолу. При зниженні температури конверсії на 50 К верхня межа різниці температур 
на вході в утилізаційний пристрій ΔT збільшується в 1,23 рази, на 100 К –  у 1,46 раз. Мінімальне значення 
потужності, при якій досягається зниження питомої витрати етанолу для різниці температур на вході в 
утилізаційний пристрій 160…260 К при зменшенні температури конверсії на 50…100 К, знижується в 1,3…2,6 
разів. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ ДИЗЕЛЯ 6ЧН25/34 ПРИ РОБОТІ  НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДАХ 
ПАЛИВА 

 
Нестеренко В. В., канд. техн. наук, доц., vik6462@ukr.net; 
Грабовенко О. І., викл.; Киричук О. С., магістрант  

Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ 

 У зв’язку з ростом цін  на нафтопродукти та скороченням запасів нафти все більш актуальним стають 
роботи, направлені на використання в ДВЗ альтернативних палив. Це палива із корисних викопних: природного 
газу, газового конденсату, вугілля, горючих сланців, бітумінозних пісків; палива рослинного та тваринного 
походження: рослинної олії, палива із біомаси та жирів із тварин; одержані із неорганічних та органічних ресурсів 
синтетичні  палива, спирти та ефіри. 

 Особливе місце серед цих сировинних ресурсів займають палива рослинного походження, що 
виробляються із поновлюваної сировини. Використання біопалива значно розширить сировинну базу для 
виробництва  моторних палив, зробить її практично невичерпною. До таких біопалив відносяться  і  рослинні олії з 
фізико – хімічними властивостями, які дозволяють використовувати їх в якості палива для дизельних двигунів. 
Використання рослинних олій та їх похідних в якості моторного палива  забезпечить зниження викидів в 
атмосферу вуглекислого газу, що відноситься до групи «парникових газів», оскільки вуглекислий газ, що 
утворюється при згорянні біопалива, поглинається в процесі вирощування культур, що містять олію. 

 Для оцінки можливості роботи дизеля 6ЧН25/34  на альтернативних     паливах на ТДВ 
«Первомайськдизельмаш» були проведені порівняльні випробування дизель-генератора ДГА-500 з приводним 
дизелем 6ЧН25/34 при   роботі на дизельному паливі, соєвій олії та водопаливній емульсії, що складається із 
соєвої олії (90 %) та води (10 %). Параметри дизель-генератора замірялися при експлуатаційних навантаженнях 
400 і 480 кВт (табл. 1). Для забезпечення в’язкості палива із соєвої олії та водопаливної емульсії на рівні 
дизельного палива (3…6) сСт дизель-генератор був обладнаний системою підготовки палива, яка забезпечила 
підігрів альтернативних палив до температури 65…70 °С. 
 

Таблиця 1 –  Параметри роботи дизель-генератора ДГА-500 на базі дизеля  6ЧН25/34  при работі на 

соевій олії, дизельному паливі та водопаливній емульсії 

Найменування параметрів Розмірність 

Результати замірів 

Соєва олія 
Водопаливна 

емульсія 
Дизельне 

паливо 

1 2 3 4 5 

1. Потужність дизель-генератора кВт 404 480 400 480 400 480 

2. Температура повітря на вході в ТК 
о
С 32 33 32 33 32 32 

3. Температура газів на виході 
із циліндрів 

1- цил. 
о
С 475 495 485 495 490 505 

2- цил. 
о
С 500 475 475 490 480 495 

3- цил. 
о
С 425 435 435 455 480 485 

4- цил. 
о
С 500 510 470 485 480 495 

http://www.kvartet.biz/ru
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5-цил. 
о
С 470 515 475 500 485 510 

6- цил. 
о
С 480 485 485 500 470 485 

4. Середня температура газів по циліндрах 
о
С 475 486 471 487,5 481 496 

5. Максимальний тиск 
згоряння по циліндрах 

1- цил. 

бар 

72 82 73 82 72 82 

2- цил. 77 85 76 85 76 86 

3- цил. 75 84 75 84 74 86 

4- цил. 77 88 75 88 75 88 

5- цил. 77 85 75 85 74 86 

6- цил. 75 83 73 83 71 83 

6. Середній макс. тиск згоряння по 
циліндрах 

бар
 

75,5 84,5 74,5 84,5 73,6 85,2 

7. Температура масла на вході в дизель 
о
С 54 58 55 58 56 57 

8. Температура води на виході із дизеля 
о
С 63 67 65 67 65 68 

9. Тиске повітря у впускному колекторі бар 0,59 0,8 0,57 0,8 0,6 0,84 

10. Температура води на вході в  ОНП 
о
С 32 33 33 33 32 32 

11. Положення важеля актуатора %
 

52 61 69 75 65 75 

12. Температура палива на вході в ПНВТ 
о
С

 
66 68 69,5 70 34 35 

13. Питома витрата палива  
13.1. Витрата водопаливної емульсії                    

г/кВт∙год 273 270 
251,5 
279,5 

248 
276 

243 239 

 
Висновки  

1. Проведені порівнювальні випробування дизеля 6ЧН25/34 показали, що штатна паливна система 
забезпечує його надійну роботу  на альтернативних паливах – соєвій олії та водопаливній емульсії. 
2. Температура палива із рослинної олії на вході в двигун повинна бути не менше 65 °С. 
3. Необхідно дослідити термін стійкості водопаливної емульсії при тимчасовому  її зберіганні. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ТЕПЛОВОЗНОГО ДВИГУНА  
ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЦИЛІНДРІВ 

 
Дичаківський В. А., магістрант кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації, 

vladislav.dichakіvskiy@nuos.edu.ua 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

У комплексі заходів для підвищення техніко-економічних показників залізничного транспорту особливе 
місце посідає проблема поліпшення паливної економічності. Проблема поліпшення паливної економічності 
тепловозів є однією з основних при розробці ресурсозаощаджуючих технологій на залізниці. Найбільшого ефекту 
при цьому можна досягти за рахунок застосування системи відключення циліндрів при роботі тепловозного 
двигуна на часткових режимах роботи. В умовах реальної експлуатації запровадження такого конструктивного 
рішення дозволить оптимізувати по витраті паливо і вартість вироблюваної енергії. У роботі розглянуті проблеми, 
що виникають при роботі тепловозного дизеля на часткових режимах, а також представлений розрахунок економії 
палива й коштів за рахунок використання системи відключення циліндрів. 

Дослідження застосування системи відключення частини циліндрів виконані для двигуна типу 12ЧН 18/20, 
який широко застосовується на дизель-поїздах ДР1. Двигун має номінальну потужність 750 кВт при 1500 хв

–1
 

обертів колінчатого вала. 
Система управління циліндрами призначена для відключення частини циліндрів при роботі двигуна на 

невеликих навантаженнях. При цьому знижується витрата палива і, відповідно, викид токсичних речовин в 
оточуюче середовище. Однак є й недоліки: збільшується вібрація і шум, двигун зазнає додаткових навантажень. 
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Аналіз публікацій підтвердив фак того, що дизель-поїзди працюють у режимі максимальної потужності не 
більше 30 % часу. Тобто, здебільшого двигуни працюють з неповним навантаженням і великими насосними 
втратами. Особливо актуально це для багатоциліндрових моторів, яким є розглянутий в роботі двигун. 

Технічно відключення циліндрів реалізується припиненням подачі палива і закриттям впускних і випускних 
клапанів. Але якщо відключити форсунки не представляється великою проблемою, то здійснити відключення 
клапанів досить складно. 

Взявши ідею схеми, які запропоновані компаніями Volkswagen і Audi, була розроблена подібна система 
відключення циліндрів для тепловозного двигуна. У ній відключаються тільки впускні клапани. Різниця полягає в 
тому, що впускний вал оснащений, крім звичайних кулачків, нульовими кулачками, а не «половинної» висоти. 
Чотири з дванадцяти кулачків на впускному розподільчому валу можуть переміщатися по команді блоку 
управління, здійснюючи, таким чином, перехід зі звичайних на «нульові». Спрацьовує система в діапазоні 
оборотів 900…1500 хв

–1
. Відключаючи чотири циліндра, можна зменшити витрату палива на 2…4 г/(кВт∙год). Крім 

того, розроблена низка конструктивних заходів, які дозволять здійснити відключення циліндрів та врівноважити 
двигун при роботі на 8-ми циліндрах. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Усі втрати енергії при роботі дизельного двигуна можна розділити на дві групи: механічні й теплові. Дизелі 
належать до найбільш економічних двигунів. ККД кращих зразків сягає 50…51 %, однак і в дизелях втрачається 
значна кількість теплової енергії: 30…40 % – з вихлопними газами і 10…20 % – з охолоджуючими рідинами 
(водою і маслом). 

Поряд з традиційними методами, які застосовуються для підвищення потужності і економічності дизельних 
двигунів, такими як вдосконалення робочого процесу, підвищення ККД агрегатів наддуву та ін., в дизелебудуванні 
йде активний пошук нетрадиційних схем комбінованих установок. Одним із шляхів подальшого підвищення 
потужності і покращення експлуатаційних характеристик сучасного дизеля може бути застосування схеми 
системи газотурбінного наддуву з вільним турбокомпресором і силовою турбіною – турбокомпаундної системи. 
Перевага такої системи в тому, що, по-перше, відбувається більш повне використання енергії відпрацьованих 
газів, по-друге, потужність, що виробляється силовою турбіною, може служити для збільшення потужності 
двигуна, або, при збереженні потужності силової установки, для розвантаження його поршневої частини, що 
призведе до підвищення показників надійності і довговічності циліндропоршневої групи двигуна. 

Відпрацьовані гази, що виходять з турбіни турбокомпресора, мають досить високу температуру, і їх можна 
використовувати для приводу ще однієї турбіни. Ця турбіна передає свою енергію колінчастому валу двигуна і 
називається силовою, а двигун обладнаний силовою турбіною – турбокомпаундним. За результатами 
моделювання робочого циклу дизельного двигуна Yanmar 6N21AL-GV (типу 6ЧН 21/29) потужністю 1020 кВт 
встановлено, що на номінальному режимі роботи температура відпрацьованих газів на вході в турбіну 
турбокомпресора становить близько 450 ℃, а на виході з неї – близько 300 ℃. Відхідні гази з такою енергією 

можна використовувати для отримання додаткової потужності. Оскільки при встановлені силовий турбіни 
підвищується протидія у випускному тракті і збільшується робота виштовхування, підвищення потужності 
виходить невеликим – на 5…8 %. Ефективність застосування силової турбіни підвищується при використанні 
заходів щодо обмеження втрат теплоти в систему охолодження, оскільки при цьому зростає температура 
відпрацьованих газів. 

Для реалізації турбокомпаундної системи в конструкції двигуна необхідно передбачити з'єднання силової 
турбіни з задньою частиною колінчатого валу. Зазвичай таке поєднання відбувається через 3-х ступінчатий 
редуктор з передаточним число 25…30 (рис. 1). Оскільки в задній частині колінчатого валу діють максимальні 
крутильні коливання, щоб не вивести з ладу редуктор і силову турбіну, доводиться встановлювати гідромуфту 
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для згладжування крутильних коливань. Гідромуфта також може відключати привід силової турбіни на малих 
навантаженнях, коли вона неефективна. 

 
Рисунок 1 – Схема турбокомпаундного двигуна: 

1 – компресор; 2 – турбіна турбокомпресора; 3 – силова турбіна; 4 – гідромуфта; 5 – редуктор; 6 – 
колінчатий вал; 7 – охолоджувач наддувного повітря; 8 – вхід повітря; 9 – вихід вихлопних газів 

Кожна технічна система має ряд переваг і недоліків. До переваг турбокомпаундної системи, окрім 
зазначених вище, слід також віднести: зменшення витрати палива на 3 % при тривалій роботі двигуна на режимі 
номінальної потужності; збільшення тиску у випускному колекторі призводить до збільшення кількості вихлопних 
газів, які залишаються в циліндрі під час продувки, що можна розцінити, як свого роду внутрішню EGR для 
зменшення шкідливих викидів, зокрема NOx; покращена реакція двигуна та керованість. До недоліків 
турбокомпаундної системи слід віднести: збільшення маси, надійності та вартості двигуна за рахунок 
застосування додаткових агрегатів – зубчатої передачі, гідравлічної муфти та силової турбіни; низька 
ефективність при часткових навантаженнях двигуна; збільшення габаритів двигуна. З урахуванням того, що 
переважний час стаціонарний дизель-генератор Yanmar працюватиме на режимі номінальної потужності і буде 
розміщений в машинному відділенні електростанції, то частина недоліків не є критичною. 

Результати моделювання робочого циклу дизель-генератора Yanmar 6N21AL-GV підтвердили збільшення 
потужності на 80 кВт при застосуванні турбокомпаундної системи. Техніко-економічний аналіз також підтвердив 
доцільність застосування турбокомпаундної системи для дизель-генератора Yanmar за умови його роботи на 
режимі номінальної потужності протягом 16 годин на добу, а строк окупності проекту при щоденному використанні 
електростанції не перевищить двох років. 
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Міжнародне екологічне законодавство в судноходній сфері підвищує вимоги кожного року. До 2020 року 

рівень максимального вмісту сірки в паливах буде не більше 0,5 %. Це зробить неможливим використання 
високов’язких сортів палив. Сірка знаходиться в структурі смолистих та парафінистих фракцій нафтових 
складових, які в паливній апаратурі являються змащувальною плівкою. Видалення сірки із цих палив призведе до 
інтенсивного зношення паливної апаратури. Це перш за все стане технологічною проблемою. 

Усі ці проблеми стимулюватимуть інноваційний прорив у використанні природного газу «метану» для 
суднових енергетичних установок. Двопаливні технології будуть змінюватись на газодизельні, де рідиноподібні 
палива будуть мати тільки запально-пілотну функцію.  
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Переваги газового палива по енергетичним якостям по відношенню до рідких вуглеводневих палив: питома 
теплота згорання, стехіометричне відношення (кількість повітря необхідного для повного згорання палива). По 
питомим затратам праці, капіталовкладень і споживчій ціні газ значно економніше нафтового палива. 

Велике значення має простота використання газу: немає потреби в спеціальній обробці палива та 
підготовки в складних технологічних засобах в яких проходять підготовку вуглеводневі палива. В процесах 
сумішоутворення газ легко змішується з повітрям. 

Використання газового палива у суднових ДВЗ дозволятиме значно зменшити забруднення морського 
довкілля: 

- повністю будуть зниженні викиди сірки; 
- на 90 % будуть зниженні викиди (NOх); 
- на 30 % будуть зниженні викиди (CO2). 

Для широкого використання газу в судноплавстві необхідне створення світової інфраструктури бункерних 
систем. Для танкерів-газовозів ця проблема була вирішена значно раніше. На суднах LNG при перевезеннях 
природного газу в рідиноподібному стані (газ від 0,2 до 0,3 % за добу від об’єму випаровувався). Спочатку його 
використовували тільки в головному двигуні, а сьогодні в дизель-генераторах та котлах. 

Усі класифікаційні товариства дозволяють таке використання. Вдвічі менша ніж повітря густина і високий 
коефіцієнт дифузії забезпечує легке видалення його із приміщень.  

Технології зберігання та розміщення, як бункеру, на суднах різного призначення різні. Наприклад на 
сучасних контейнеровозах газ розміщують в балонах розміром з міжнародний контейнер. Кількість балонів 
пов’язана з дальністю плавання, як правило такі контейнери розміщують на верхній палубі біля надбудови. 

Для зменшення ваги контейнерів використовуються нові матеріали багатошарових конструкцій з міцністю в 
10 раз більшою ніж у сталі. 

У зв’язку з великою перспективою використання газових палив у суднобудуванні особливо після 2010 та 
2014 коли були побудовані не тільки балкери, контейнеровози, але й судна поромного типу, чисто для 
використання природного газу. Постійно вивчається досвід безпеки бункеровки збереження в морських умовах та 
використання в різноманітних енергетичних установках. Двопаливність, безмежна потужність, не високі вимоги до 
якості палива дають високу ефективність використання. 

По використанню природного газу в якості палива ДВЗ можна розподілити на: 
1. Двигуни з зовнішнім та внутрішнім сумішоутворенням; 
2. По запалюванню: - це самозапалювання палива від стиснення або змушена система 

(електронного запалювання); 
3. Самозапалювання від запальної дози дизельного палива 

Сучасні моделі таких двигунів витрачають на запалювання всього 1% палива пілотного (вуглеводневого 
рідиноподібного палива). 

Останнім досягненням є конструкція двигунів Vasa GD (газ-дизель) побудований фірмою Wartsila Diesel. 
Працює на різноманітних сортах палив, самої низької якості та природним газом. Перехід з рідиноподібного 
палива на газоподібний без ніяких допоміжних маніпуляцій і навпаки. Двигун Wartsila 31 занесено в книгу рекордів 
Гінесса, як самий економічний двигун. Двигуни Wartsila 31 будують в трьох варіантах: 1) Diesel; 2) Dual-fuel (DF); 
3) Spark – Ignited Gas (SG), що допускають використання (HFO), (MDO), Liquefied Natural Gas (LNG), Cthane gas 
(LED), Petroleum gas (LPG).  

Природний газ  
- Підводиться до двигуна під тиском 25 МПа; 
- Впорскування в камеру згорання в кінці ходу стиснення з пілотним паливом; 
- Подача газу в трубі з екраном, як і для рідиноподібних палив; 
- Автоматичний головний клапан на лінії підведення газу до двигуна, та перед кожним циліндром 

швидкозапірні клапани 
Фірма провела інтенсивні випробування двигунів Vasa 4R22GD, ZODF, SODF з типовими схемами 

використання на різних типах суден. 
Деякі двигуни фірми MAN малообертові та середньообертові, адаптовані до такої схеми роботи на газі. 
Японська компанія «Oshima Shipbuilqinq Co» разом з Норвежським класифікаційним товариством DNV 

побудовою кількох суден – балкерів представили реалізацію концепції «ECO – Ship – 2020». 
Висновки 

Аналізом використання великої кількості двигунів на різноманітних суднах з 2010 року по 2017 рік. 
Найбільш економічно ефективно, екологічно зарекомендувала себе технологія двигунів працюючих по циклу, 
приближеному до циклу Дизеля та зі змішаним підводом теплоти із стисненням у циліндрі двигуна повітря і 
впорскуванням газового та дизельного палива в кінці такту стиснення. Дизельне пальне, температура 
самозаймання якого 320…380 

о
С, буде запальником для газу, температура самозаймання якого 650…720 

о
С . 

Але ця перспектива є проблемою  для морського машинобудування. Уже сьогодні потрібна реконструкція 
виробництв, які поставляють двигуни для сучасного суднобудування.  

Список літератури 

1. Sulphur oxides (SOx) and Particulate Matter (PM) – Regulation 14 [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://www.imo.org/en. 

2. Наливайко В.С. Суднові двигуни внутрішнього згоряння : підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Наливайко, Б. 
Г. Тимошевський, С. Г. Ткаченко. – Миколаїв : Торубара В. В. [вид.], 2015. – 331 с. 

 
 



СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДВИГУНОБУДУВАННЯ                                                                                              V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

105 
 

УДК 621.431 
 

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГОЛОВНОГО СУДНОВОГО ДВИГУНА MAN 8S90ME-C. 
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Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, кафедра ДВЗ, У та ТЕ НУК. 

MAN S90ME-C – це двотактний, реверсивний, дизельний двигун з турбонадувом і проміжним 
охолоджувачем, з гідромеханічною системою для активації впорскування палива та випускних клапанів. 

Таблиця 1 – Основні характеристики двигуна. 

Параметр Значення 

Кількість циліндрів 8 

Потужність, кВт 46480 

Частота обертання колінчастого вала, хв
-1

 85 

Середній ефективний тиск, МПа 1,93 

Питома витрата палива, г/кВт∙год 191 

Ступінь стиснення 23,3 

Даний двигун встановлюється на контейнеровоз «Cauquenes» побудований компанією Samsung 
Shipbuilding & Heavy Industries в 2015 році. 

Усі основні дані про судно наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Дані судна «Cauquenes». 

Параметр Значення 

Назва судна Cauquenes 

Позивний D5HF2 

Клас LR 

Міжнародний тоннаж брутто/нетто, тонн 93685/48959 

Водотоннажність, тонн 135330,2 

Дедвейт, тонн 104694,4 

Довжина, м 299,891 

Ширина, м 48,2 

Для моделювання перехідних режимів роботи двигуна в програмному комплексі Blitz-PRO необхідно 
попередньо налаштувати математичну модель для розрахунку статичних режимів, що належать 
експлуатаційній гвинтовій характеристиці двигуна. Вихідними даними є всі паспортні дані двигуна MAN 8S90ME-
C та дані отримані з дослідження. Усі інші дані були вибрані з пропонованих меж значень в самій програмі Blitz-
PRO. 

Сучасні малообертні двотактні двигуни реалізують термодинамічний цикл Аткінсона, в якому степінь 
стиснення менша за степінь розширення. Практична реалізація здійснюється за рахунок більш пізнього закриття 
випускного клапану. При цьому частина свіжого заряду потрапляє в випускний колектор (збільшується 
коефіцієнт продувки), і з’являється можливість підвищення геометричної степені стиснення без збільшення 
максимального тиску згоряння. Слід зазначити, що у відкритому доступі інформація щодо значення 
геометричної степені стиснення на сучасних двигунах є досить обмеженою. 

Для пошуку вірогідного значення геометричної степені стиснення математична модель була 
налаштована на експериментальні індикаторні діаграми, отримані при випробуванні двигуна у складі судна. 

Турбокомпресор підбирався таким чином, щоб задовольняв ступені підвищення тиску (Пk) в 4,27. Даному 
критерію повністю відповідає турбокомпресор MAN-TCA88. 

 

Таблиця 3 – Основні значення, які підбирались для того, аби збіглись індикаторні діаграми. 

Параметр Позначення Одиниці виміру Значення 

Кут закриття випускного клапану θEVC º після НМТ 95 

Геометрична степінь стиснення ε - 23,3 
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Дійсна степінь стиснення εact - 22,38 

Коефіцієнт продувки γr % 0,53 

 

Рисунок 1 – Розрахункові та експериментальні індикаторні діаграми для 100% та 75% номінальною 

частоти обертання колінчастого валу. 

 

Рисунок 2 – Діаграма процесів газообміну на номінальному режимі роботи двигуна. 

Важливими при роботі судна є неусталені режими роботи двигуна. Вони виникають під час прискорення 
судна, гальмування судна, руху судна при хвилюванні на морі, тощо. Розглянемо випадок розрахунку 
прискорення судна. Динаміка руху судна описується наступними рівняннями: 

shipshipshipprop amRtp )1(
; 

t

n
JTT rotproptrainb

d

d

30

π
η

, 
де pprop, Tprop – тяга гвинта та крутний момент відповідно; t – коефіцієнт зменшення тяги. 
Обертальний момент інерції Jrot включає моменти інерції рухливих частин двигуна, валів, шестерень та 

гвинта з додаванням води, що відноситься до швидкості двигуна. 
Гребний гвинт та крутний момент наводяться з характеристиками гвинта щодо відносного коефіцієнта 

пропелера λprop: 

propprop

flwship

prop
Dn

v )ω1(
λ

; 
42

1ρ proppropwprop Dnkp
; 

52

2ρ proppropwprop DnkT
, 

де k1, k2 – коефіцієнти тяги гвинта і крутний момент відповідно; ρw – щільність води. 
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Коефіцієнт опору корабля Rship, який включає в себе всі компоненти опору (тертя, хвиля, пробудження та 
переміщення повітря), дається як функція щодо швидкості судна за допомогою файлу .csv. 

Ступінь випробування на стенді монтажу двигуна потребує мінімального числа початкових параметрів. 
Потужність завантаження двигуна Pload, що означає потужність споживача, задається функцією: 

loadm

load

loadeload
n

n
PP .

, 
де n – частота обертання колінчастого валу.  

Закон руху Ньютона виражається як: 

t

n
nJPP rotloadb

d

d

30

π
2

. 
Для розрахунку перехідних процесів двигуна необхідно визначити моменти інерції гребного гвинта, 

валопроводу, двигуна та турбокомпресора, а також характеристики впорскування палива, характеристики 
гребного гвинта та буксирний опір судна. 

Таблиця 4 – Моменти інерції. 

Назва 
Одиниці 
виміру 

Значення 

Момент інерції гребного гвинта кг∙м
2
 443315 

Момент інерції першого валу кг∙м
2
 7444 

Момент інерції другого валу кг∙м
2
 3755 

Момент інерції третього валу кг∙м
2
 3082 

Момент інерції колінчастого валу кг∙м
2
 626076 

Момент інерції колеса турбіни кг∙м
2
 7,95 

Момент інерції колеса компресора кг∙м
2
 20 

Просумувавши всі моменти інерції, отримано сумарний момент інерції, який дорівнює 1080900 кг∙м
2
. 

Для визначення режиму роботи двигуна за гвинтовою характеристикою за якої повітропостачання 
циліндрів здійснюється виключно турбокомресором, а електричний повітронагнітач вимикається, потрібно 
взявши дані в табл. 4, побудувати графік по ступеневому закону (рис. 2). 

Таблиця 5 – Режими роботи двигуна за експлуатаційною гвинтовою характеристикою. 

Відсоток від 
номінального 

режиму 

Потужність 
двигуна, Ne, кВт 

Частота обертів, 
n, об/хв 

100% 45430 85 

85% 39176 80,7 

75% 34770 77,6 

50% 23505 67,9 

25% 11678 55,5 

 

Рисунок 3 – Степеневий закон залежності потужності (Ne) від частоти обертів колінчастого валу двигуна 

(n), експлуатаційна гвинтова харакеристика. 
Буксирний опір судна був отриманий, в табличній формі, з розрахунків двигуна в складі судна, діаграма 

наведена на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Буксирний опір судна. 
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Секція № 3 
 

РОБОЧІ ПРОЦЕСИ, КОНСТРУКЦІЯ ТА МІЦНІСТЬ 
ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ТА УСТАНОВОК 

 
 
 
УДК 621.43.056 

 
МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НИЗЬКОЕМІСІЙНИХ ДВОПАЛИВНИХ КАМЕР ЗГОРЯННЯ ГТД 

 
Сербін С. І., д-р техн. наук, проф.; Діасамідзе Б. Т., аспірант 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Сучасні тенденції у розвитку газотурбінних двигунів (ГТД) супроводжуються значним зростанням теплових і 
динамічних навантажень на елементи їх конструкцій, виникненням нових проблем при експлуатації. Однією з 
таких проблем є необхідність одночасного використання різних сортів палив (у тому числі рідких та газоподібних) 
без заміни пальникових пристроїв камер згоряння при переході з одного сорту палива на інший. Замовники 
енергетичних систем вимагають забезпечення низьких викидів токсичних компонентів при різних режимах 
експлуатації, що достатньо складно, бо механізми горіння різнорідних за фазами палив суттєво відрізняються.        

Застосування двопаливних ГТД один із перспективних напрямків підвищення ефективності й надійності 
енергетичних систем. Особливо це є актуальним на теперішній час для створення на базі ГТД автономних 
мобільних енергетичних засобів для комплексного та швидкого забезпечення електроенергією, теплотою та 
холодом об’єктів берегової зони півдня України, базування ВМС України та морської охорони 
Держприкордонслужби. Жорсткість міжнародних норм на рівні емісії токсичних компонентів визначає необхідність 
комплексного рішення питань удосконалення ГТД, що передбачає створення принципово нових конструктивних 
схем двопаливних камер згоряння з плазмовим супроводом.  

Одним з найбільш перспективних методів підвищення стійкості робочого процесу низькоемісійної камери 
згоряння є інтенсифікація спалювання вуглеводнів за допомогою низькотемпературної плазми [1–3]. У випадку 
використання плазмохімічних стабілізаторів можна очікувати підвищення стабільності процесу горіння в 
двопаливних камерах згоряння,зниження пульсацій тиску в об’ємі камери згоряння та зменшення ймовірності 
гасіння полум'я [4]. Незважаючи на велику кількість наукових досліджень в області низькоемісійних камер 
згоряння,методологічні і технічні аспекти вирішення проблеми створення двопаливних камер згоряння до 
теперішнього часу розроблені недостатньо. Треба зауважити, що велика кількість досліджень двопаливних камер 
згоряння була зроблена виключно експериментальними методами, і лише мала кількість дослідників 
використовувала методи обчислювальної гідродинаміки. На нашу думку, дослідження в цьому напрямку буде  
доцільним и матиме змогу значно підвищити ефективність робочого процесу двопаливних камер, а також 
розширити межі поширення полум’я.  

Для підвищення ефективності процесів в двопаливній газотурбінній камері пропонується використовувати 
ідею попереднього перемішування рідкого і газоподібного палива з повітрям в аксіально-радіальних 
завихрювачах, дрібнодисперсного розпилювання рідкого палива високошвидкісним повітряним потоком після 
компресора високого тиску, а також активації збідненої паливо-повітряної суміші струминами 
низькотемпературної плазми, що забезпечить перехід з одного виду палива на інший без зупинки газотурбінного 
двигуна та мінімальні викиди токсичних компонентів на основних режимах роботи.  

Для реалізації запропонованого технічного рішення необхідно вирішити цілий ряд питань, перед яких 
необхідно відмітити: 

- забезпечення дрібнодисперсного розпилювання рідкого палива в повітряному потоці; 
- забезпечення однорідного попереднього перемішування рідкого палива з повітрям; 
- оптимізація швидкостей упорскування рідкого палива в повітряний потік; 
- оптимізація розподілу крапель розпиленого палива по висоті повітряного каналу; 
- створення ефективної системи охолодження жарових труб камери згоряння для тривалої роботи на 

рідкому паливі; 
- розміщення великої кількості каналів для підведення різних середовищ в одному паливорозпилюючому 

пристрої; 
- запобігання нагароутворення і коксоутворення на поверхнях елементів жарових труб, 

паливорозпилюючих пристроїв і паливних каналів; 
- створення систем автоматичного управління і регулювання, а також відпрацювання алгоритмів роботи 

камери згоряння та ГТД; 
- забезпечення переходу з одного виду палива на інший без зупинки двигуна; 
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- підтримання паливної системи в працездатному стані при тривалій роботі на одному з видів палива. 
Висновки 

 1. Застосування двопаливних газотурбінних двигунів є одним з перспективних напрямків підвищення 
ефективності і надійності енергетичних систем.  

2. Для підвищення ефективності процесів у двопаливній газотурбінній камері пропонується 
використовувати ідею попереднього перемішування рідкого і газоподібного палива з повітрям в аксіально-
радіальних завихрювачах.  

3. Новизна підходу до підвищення ефективності спалювання палив різних за фазовим станом полягає в 
тому, що принципи попереднього випаровування рідкого палива, а також перемішування збідненої паливо-
повітряної суміші поєднуються з тепловим, кінетичним і турбулентним впливом низькотемпературної повітряної 
плазми на процеси поширення полум’я.      
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМІСІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА ПОТУЖНІСТЮ 2,5 МВТ 

 
Сербін С. І.,  проф., д-р техн. наук; Рабий М. В., магістрант 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

В основі робочого процесу енергоустановок лежить процес горіння палива. Розширення промислового 
виробництва супроводжується збільшенням використання органічної сировини і атмосферного кисню, а також 
зростанням екологічно шкідливого впливу вихлопних газів, які містять продукти неповного згоряння палива, 
оксиди азоту та сажисті частинки. Висока вартість природоохоронних заходів визначає необхідність комплексного 
підходу до вирішення проблем економічності і екологічності енергетичної установки. 

Для дослідження фізико-хімічних процесів в камерах згоряння газотурбінних двигунів використовують 
різні математичні моделі. У загальному випадку математичні моделі паливоспалюючих пристроїв поділяються на 
модульні і континуальні. У модульних моделях пристрій складається з декількох зон, у яких розраховуються 
найбільш характерні процеси. Необхідність розв'язання диференціальних рівнянь збереження і переносу 
усувається різними апроксимаціями. В континуальних моделях розрахункові сітки набагато менше розмірів 
самого пристрою. Вони мають більш загальне застосування, меншу кількість довільних параметрів і орієнтовані 
на розв'язання складних систем нелінійних диференціальних рівнянь у часткових похідних. 

Як об'єкт досліджень обрано камеру згоряння двигуна UGT2500 потужністю 2,5 МВт виробництва ДП 
НВКГ «Зоря»–«Машпроект», який забезпечує вироблення електроенергії з високою ефективністю. 

Спочатку за допомогою системи автоматизованого проектування SolidWorks побудовано параметричну 
цифрову модель 1/2 частини традиційної камери згоряння дифузійного типу двигуна. На основі геометричної 
моделі створено сіткову модель. Розрахункова кінцево-різницева сітка являє собою сукупність тетраедричних 
неструктурованих елементів. Для 1/2 частини камери згоряння ГТД потужністю 2,5 МВт сітка складається із 4,2 
млн тетраедрів. 

Проведено розрахунки утворення оксидів азоту в перерізах камери згоряння. Розрахункові викиди 
оксидів азоту в вихідному перерізі камери, що працює на природному газі (метані), становлять 66 ppm. 
Проведено також розрахунки емісії оксидів азоту при роботі камери на синтез-газі низької теплотворної здатності. 
Зі зменшенням теплотворної здатності синтез-газу і збільшенням швидкості течії робочого тіла в камері згоряння 
зона максимального утворення оксидів азоту NOx зсувається до вихідного перерізу. За рахунок цього викиди NOx 
для варіанту з мінімальною теплотворною здатністю синтез-газу максимальні і становлять близько 200 ppm.  

Висновки 

 1. Сучасні комплекси обчислювальної гідродинаміки в сукупності з використаними кінетичними схемами 
окиснення вуглеводнів дають можливість кількісно прогнозувати основні характеристики камер згоряння ГТД, що 
працюють на газоподібному паливі.  

2. Проведене числове дослідження характеристик серійної камери згоряння ГТД потужністю 2,5 МВт при 
переводі її на синтез-газ показало необхідність внесення істотних змін в конструктивну схему камери згоряння з 
метою підвищення стабільності та ефективності її роботи, особливо при роботі на низькокалорійному синтез-газі. 
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Сербін С. І.,  проф., д-р техн. наук; Очеретяний М. М., магістрант 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

У процесах утворення забруднюючих речовин велику роль відіграють основні закономірності формування 
зони горіння, вид використовуваного палива, ефективність системи паливопідготовки. Зі збільшенням 
температури в реакційній зоні знижується кількість газоподібних продуктів неповного згоряння, знижується 
димлення, однак різко збільшуються викиди оксидів азоту. Це протиріччя можна усунути тільки при наявності 
ефективних методів інтенсифікації горіння палив, які дозволяють при відносно невисоких температурах в зоні 
горіння, а, отже, і незначних викидах оксидів азоту, організувати повне спалювання вуглеводневих складових. 

При моделюванні фізико-хімічних процесів у камерах згоряння використано узагальнений метод, який 
ґрунтується на числовому розв'язанні системи рівнянь збереження та переносу для багатокомпонентної хімічно 
реагуючої турбулентної системи. Він передбачає послідовну процедуру числового інтегрування диференційних 
рівнянь, що описують газоподібні в’язкі потоки. 

Як об'єкт дослідження обрано камеру згоряння газотурбінного двигуна потужністю 25 МВт виробництва ДП 
НВКГ «Зоря»–«Машпроект» (м. Миколаїв). Низькоемісійна камера згоряння газотурбінного двигуна потужністю 25 
МВт має трубчасто-кільцеву протитокову конструкцію, в якій реалізовано принцип сухого горіння частково 
перемішаної бідної суміші. Основним елементом такої камери є пальниковий пристрій, що складається з двох 
радіальних завихрювачів першого і другого паливних каналів, за якими розташовані кільцеві камери змішування. 

З п'яти розглянутих кінетичних механізмів горіння газоподібного палива для розрахунків робочих процесів в 
камері згоряння ГТД може бути рекомендований триреакційний механізм, що враховує розкладання діоксиду 
вуглецю. Його використання дозволяє отримати не тільки коректне поле температур, а й прогнозувати розподіл 
концентрацій оксиду вуглецю на різних режимах роботи. П’ятиреакціонний механізм може бути рекомендований 
для обчислень профілів температур, а також концентрацій токсичних компонентів NOx і СО в камерах згоряння, в 
яких реалізований принцип сухого горіння частково перемішаної бідної суміші і максимальна температура 
робочого тіла в яких не перевищує 1900 К. 

Висновки 

 1. Сучасні комплекси обчислювальної гідродинаміки дають можливість не тільки якісно, але і кількісно 
прогнозувати втрати повного тиску та емісію токсичних компонентів в низькоемісійних камерах згоряння ГТД за 
допомогою числового тривимірного моделювання.  

2. Розрахунковим шляхом визначено, що для камер згоряння, в яких реалізований принцип сухого горіння 
частково перемішаної бідної паливоповітряної суміші і максимальна температура робочого тіла в яких не 
перевищує 1900 К значну роль відіграє не тільки термічний механізм утворення оксидів азоту, а й механізм 
утворення NOx через N2O. 
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Природний газ має стратегічно важливе значення для економіки України. У нашій країні він широко 
використовується як пальне для опалення, підігріву води та приготування їжі в житлових, приватних і 
багатоквартирних будинках; застосовується як паливо в металургійній, скляній, цементній, керамічній, легкій та 
харчовій промисловості, транспортних засобах (газобалонне устаткування автомобілів, газові двигуни), котелень, 
ТЕЦ та ін. Як вихідна сировина для отримання різних органічних речовин, наприклад, пластмас і азотних добрив, 
природний газ у великих обсягах використовується в хімічній промисловості. 

Річний обсяг споживаного газу в Україні, завдяки проводимому в останні роки режиму економії і 
зменшенню кількості енерговитратних промислових підприємств, постійно скорочується. Для успішного 
функціонування економіки держави ця кількість в даний час складає близько 40...50 млрд куб. м на рік. 
Статистичні дані свідчать про те, що приблизно 31 % споживаного газу використовує населення і бюджетні 
організації, 15% – підприємства теплокомуненерго, 45 % – промисловість, перш за все хімічні підприємства та 
металургійні комбінати. Ще близько 9 % припадає на так званий технологічний газ, який витрачається 
газотранспортними компаніями на проведення перекачування. 

Значна кількість необхідного економіці країни газу видобувається на території самої держави, проте до 
теперішнього часу частка імпортованого газу залишається досить високою. З урахуванням запланованого 
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зростання економіки імпорт природного газу в найближчі роки буде становити приблизно 20...30 млрд куб. м на 
рік. 

Розглянута можливість організації поставок імпортного газу в Україну трубопровідним транспортом із 
західної частини Туркменістану. Виконано технологічний розрахунок магістрального газопроводу і розрахунок 
режимів роботи компресорних станцій, що забезпечують цей газопровід [1]. 

Розроблено конструкцію газоперекачувального агрегату для лінійної компресорної станції. У складі даного 
агрегату передбачається використовувати полнонапорний нагнітач природного газу (двоступеневий відцентровий 
компресор), що споживає потужність близько 25 МВт. В результаті аналізу технічних і експлуатаційних параметрів 
відцентрових нагнітачів, які випускаються в даний час провідними компаніями світу, для застосування у 
проектованому газоперекачувальному агрегаті був обраний нагнітач марки 650-RV090/02-3700, виготовляємий 
фірмою "MAN Energy Solutions SE". 

Приводом відцентрового нагнітача є розроблена конструкція газотурбінного двигуна. В якості прототипу 
при проектуванні були використані конструктивна схема і технічні параметри двигуна UGT 25000 (ДН80Л) 
підприємства ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект" [2, 3].  

Проведено розрахунок газоперекачувального агрегату на різних режимах роботи, що дає можливість 
визначати його основні експлуатаційні параметри при зміні навантаження. 

 
Список літератури 
 

1. Патлайчук, В. М. Технологічний розрахунок магістрального газопроводу та розрахунок режиму роботи 
компресорної станції [Текст] / В. М. Патлайчук. – Миколаїв: НУК, 2018. – 62 с. 

2. Романовський, Г. Ф. Газотурбінні агрегати : у 2 ч. Ч. 1. Загальна будова та класифікація [Текст] / 
Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін, В. М. Патлайчук. – Миколаїв : НУК, 2016. – 216 с. 

3. Романовський, Г. Ф. Сучасні газотурбінні агрегати: У 2 т. Т.1: Агрегати виробництва України та Росії 
[Текст] / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін, В. М. Патлайчук. – Миколаїв: НУК, 2005. – 344 с. 
 
 
 
УДК 621.438  
 

ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ СТУПЕНІВ УТИЛІЗАЦІЙНОЇ ТУРБІНИ НА ПОКАЗНИКИ ПАРОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ  
НА ОСНОВІ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА ПОТУЖНІСТЮ 25 МВТ 

 
Патлайчук В. М., канд. техн. наук, завідувач кафедри турбін, rcvprc@gmail.com; 
Орнацький О. О., студент гр. 6231м  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Ефективним способом підвищення коефіцієнта корисної дії газотурбінної установки є утилізація тепла 
випускних газів в паротурбінному теплоутилізуючому контурі. Створені на цьому принципу установки для 
генерації електричної енергії отримали назву "парогазових". Як відзначається в роботі [1], в даний час парогазові 
установки (ПГУ) розглядаються як найбільш ефективний та екологічно чистий вид енергетичної установки. В 
останніх конструкціях стаціонарних ПГУ їх ефективний ККД досяг 60 %, що значно вище, ніж в паротурбінних 
агрегатах як на органічному, так і на ядерному паливі. 

Ефективність парогазової установки в цілому суттєво залежить від ефективності її складових частин, 
однією з найвпливовіших з яких у цьому сенсі є паротурбінна частина. Якість перетворення теплової енергії 
водяної пари в утилізаційній турбіні в чималій мірі визначає генеровану додаткову кількість електричної енергії та 
зростання коефіцієнта корисної дії парогазової установки. 

Однією з головних проблем, яка постає перед проектувальниками при розробці конструкції утилізаційної 
турбіни, є вибір числа її ступенів. Згідно з [3, с. 149], задача з вибору числа ступенів турбіни та розподілення в них 
теплоперепаду не має однозначного вирішення. З одного боку, збільшення числа ступенів призводить до 
зростання ККД проточної частини турбіни. Це пояснюється, головним чином, факторами повернутої теплоти та 
використанням вихідної кінетичної енергії попередніх ступенів у наступних. Крім того, збільшення числа ступенів і, 
відповідно, зменшення перероблюваного в них теплоперепаду ведуть до зменшення діаметру турбіни, 
подовження надмірно коротких лопаток перших ступенів, а також дають можливість не використовувати в 
конструкції турбіни понадзвукові режими течії пари, що також поліпшує ККД проточної частини. 

З другого боку, зростання числа ступенів турбіни призводить до збільшення складності її конструкції, а 
також до зростання її вартості, розмірів та маси. Відстань між опорами ротора турбіни збільшується, що веде до 
зменшення його жорсткості та може привести до появи в конструкції додаткових вібраційних навантажень. 

Розроблена конструкція парогазової установки на основі газотурбінного двигуна потужністю 25 МВт. В 
якості прототипу були використані конструктивна схема і технічні параметри двигуна UGT 25000 (ДГ80) 
підприємства ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект".  

Утилізація тепла випускних газів відбувається в котлі-утилізаторі одного тиску з вертикальним 
компонуванням та примусовою циркуляцією робочого тіла. При однаковій витраті випускних газів та їх 
температурі на вході в котлі може генеруватися перегріта пара в діапазоні значень тиску 1,0...3,0 МПа та 
температури 250...400 

о
С. Верхня межа параметрів, згідно з рекомендаціями [2], обумовлена використанням для 

котла-утилізатора бездеаераторної схеми живлення.  
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Відповідно до цього, розрахунок параметрів котла-утилізатора було виконано для двох варіантів його 
виконання: 1-й варіант – найменші значення тиску та температури генерованої пари із вказаного діапазона (такому 
варіанту відповідає найбільша продуктивність генерації пари); 2-й варіант – найбільші значення тиску та температури 
генерованої пари із вказаного діапазона (такому варіанту відповідає найменша продуктивність генерації пари). 

Для використання у складі парогазової установки розроблена конструкція утилізаційної парової турбіни, 
яка проектувалася на частоту обертання 3000 об/хв та до складу якої було введено двовінцевий ступінь 
швидкості та кілька ступенів тиску. При розрахунку двовінцевого ступеня передбачалося, що у ньому 
перероблюється значний теплоперепад (до 200 кДж/кг) та переробка цього теплоперепаду здійснюється з 
максимальним ККД (тобто при оптимальному співвідношенні швидкостей). Діаметр розміщення ступенів тиску в 
цілому відповідав діаметру попередньо розташованого двовінцевого ступеня, їх число варіювалося від трьох до 
дев'яти. 

Унаслідок поступеневого розрахунку кількох варіантів проточної частини утилізаційної турбіни були 
визначені головні її термодинамічні та габаритні параметри. Наступний аналіз дозволив виявити їх залежність від 
числа ступенів турбіни та виробити рекомендації до подальшого проектування.  

Як було визначено з розрахунку сумарних показників парогазової установки, вплив числа ступенів тиску 
парової турбіни на економічні показники ПГУ в цілому є пропорційним їх впливу на ККД та потужність парової 
турбіни. 
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У даний час електроенергетичний комплекс України характеризується переважанням моновиробництва 
(виробництва електроенергії на великих електростанціях, а тепла на котельнях) і низьким рівнем когенераційного 
вироблення енергії. Частка когенерації в загальному обсязі вироблення тепла і електроенергії зараз становить 
близько 30 % (для порівняння – в США і Великобританії цей показник дорівнює 80 %). 

Технологія когенерації, в першу чергу, характеризується високою ефективністю використання палива 
(80…90 %), задовільними екологічними параметрами і автономністю від енергосистеми. 

Комбіноване вироблення тепла і електроенергії визнане однією з основних технологій досягнення 
завдання Європейського союзу в частині збільшення енергетичної ефективності. 

На прикладі багатьох проектів можна спостерігати різке зниження цін на електроенергію і тарифів на тепло 
внаслідок впровадження розподіленої когенерації. При правильній експлуатації когенераційні установки дають 
економічний ефект майже відразу у вигляді зниження витрат на електроенергію та теплопостачання більш ніж в 
два рази, при цьому когенераційні установки можуть експлуатуватися понад 30 років. 

Одним з головних напрямків розвитку когенераційних технологій у теперішній час є створення 
газотурбінних ТЕЦ – енергооб'єктів, в яких електроенергія виробляється роботою газотурбінного двигуна на 
привід генератора струму, а теплова енергія (у вигляді пари або гарячої води) генерується за рахунок корисного 
використання тепла випускних газів газотурбінного двигуна в котлі-утилізаторі. 

Водяна пара, генерована таким ТЕЦ, може використовуватися для опалення житлових та громадських 
будівель, а також для постачання їх гарячою водою, також вона широко використовується в різних галузях 
промисловості (нафтогазовій, деревообробній, паперовій, харчовій промисловості, в будівництві та виробництві 
будівельних матеріалів). 

Розроблена конструкція газотурбінної ТЕЦ на основі агрегата потужністю 45 МВт. В якості прототипу були 
використані конструктивна схема та технічні параметри двигуна UGT 45000, який в теперішній час розробляється 
підприємством ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект" (м. Миколаїв, Україна).  

Різноманітність галузей опалювального та промислового використання водяної пари зумовили 
необхідність розробки та розрахунку двох різних типів утилізаційних контурів проектуємої газотурбінної ТЕЦ. 
Перший тип – для генерації сухої насиченої пари, другий – для генерації перегрітої пари. 

Утилізаційний контур для генерації насиченої пари розраховувався для діапазона значень температури 
насиченої пари 105...200 

о
С. Для контура, що генерує перегріту пару, доцільним діапазоном значень тиску було 

обрано інтервал 0,12...3,0 МПа, температури перегріву – до 400 
о
С. 
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Результати розрахунку свідчать про те, що тиск генерованої насиченої пари помітно зростає із 
збільшенням її температури. Можливості для промислового використання такої пари є значно ширшими, але 
товшина стінок теплообмінних апаратів та підвідних комунікацій суттєво зростають, що позначається на їх масі, 
габаритах та ціні. 

Визначено, що зі збільшенням температури генерованої насиченої пари паропродуктивність котла-
утилізатора зменшується майже прямопропорційно. 

Зростання температури генерованої як насиченої, так і перегрітої пари приводить до збільшення 
температури газів за котлом-утилізатором, що веде до зменшення його ККД та до зменшення коефіцієнта 
корисного використання енергії палива газотурбінного агрегата. 

Розглянута можливість використання спроектованої газотурбінної ТЕЦ для реконструкції ПрАТ 
"Миколаївська ТЕЦ", термін напрацювання пароенергетичного обладнання якої становить від 245 до 354 тис. 
годин. Визначено, що за електричною потужністю спроектована установка (45 МВт) є достатньою для 
реконструкції теплоелектроцентралі, сумарна встановлена потужність трьох парових турбогенераторів якої 
складає 40 МВт. За тепловою же потужністю (максимум 73,3 Гкал/год) газотурбінна установка не може адекватно 
замінити використовуєме на теплоелектроцентралі обладнання. Установлена теплова потужність ПрАТ 
"Миколаївская ТЕЦ" становить 410 Гкал/год, реальна теплова потужність в останні роки протягом опалювального 
сезону – 70...105 Гкал/год. 
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Ефективним способом підвищення коефіцієнта корисної дії газотурбінної установки є утилізація тепла 
випускних газів в паротурбінному теплоутилізаційному контурі. Переважна більшість сучасних газотурбінних 
установок данного типу, які одержали назву "парогазових" (ПГУ), працюють з теплоутилізаційними контурами 
двох тисків. У таких контурах конденсат з конденсатора парової турбіни насосом низького тиску подається в 
економайзер низького тиску (він же «газовий підігрівач конденсату»). Після цього частина конденсату (25...30 %) 
подається в сепаратор пари низького тиску і далі в випарник, де випаровується. Пара, що утворилася, 
пройшовши пароперегрівач низького тиску, надходить у циліндр низького тиску (ЦНТ) парової турбіни. 

Інша частина конденсату (70...75 %) нагнітається насосом високого тиску в контур високого тиску котла-
утилізатора, який складається з економайзера, випарника і пароперегрівача. Отримана пара надходить у циліндр 
високого тиску (ЦВТ) турбіни. Пройшовши ЦВТ, вона змішується з парою з контуру низького тиску, і сумарна 
витрата пари надходить у ЦНТ. 

На першому етапі досліджень розглянуті параметри парогазової установки двох тисків, виконаної на основі 
газотурбінного агрегата потужністю 110 МВт. В якості прототипу використані конструктивна схема і технічні 
параметри двигуна ГТД 110 розробки підприємства ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект".  

При дослідженні тиск генеруємої пари високого тиску змінювався в діапазоні, нижня межа якого була 
обмежена мінімально можливим за умов проектування значенням 3 МПа, а верхня межа (4,75 МПа) – 
максимально можливим значенням з точки зору забезпечення необхідної сухості пари за турбіною. Температура 
генеруємої пари високого тиску  змінювалася в діапазоні, верхня межа якого була обмежена максимально 
можливим виходячи з температури випускних газів ГТД значенням 477 

о
С, а нижня межа (440 

о
С) – мінімально 

можливим значенням з точки зору забезпечення необхідної сухості пари за турбіною. Тиск пари низького тиску 
змінювався в інтервалі 0,1...0,5 МПа, тиск в конденсаторі приймався незмінним – 5 кПа. 

На підставі аналізу отриманих результатів зроблено висновок про те, що збільшення як тиску, так і 
температури генеруємої пари високого тиску призводить до зростання потужності парової турбіни і внаслідок 
цього до збільшення електричного ККД парогазової установки.  

Одночасно із цим збільшення тиску генеруємої пари високого тиску призводить до зростання вологості 
пари в останніх ступенях турбіни, а через це до стрімкого погіршення ККД парової турбіни та проблем з ерозійним 
руйнуванням краплями вологи її проточної частини. Останній фактор обмежує при проектуванні парогазової 
установки максимальну вологість пари за турбіною значенням 10...12 %, а для конденсаційних турбін зі значною 
довжиною лопаток останніх ступенів – до 7...8 %. Унаслідок цього обмежується і максимальне значення тиску 
пари високого тиску. 

На другому етапі досліджень розглянуті параметри парогазової установки двох тисків з проміжним 
перегріванням пари. Використанням проміжного перегрівання пари на шляху між циліндром високого тиску та 
циліндром низького тиску вдається підвищити її температуру, що автоматично веде до зменшення вологості у 
кінці розширення пари в турбіні. Це дає можливість застосувати більші значення тиску генеруємої пари, а отже, і 
досягти більшого ККД парогазової установки.  

Дослідження впливу температури генеруємої пари високого тиску на показники парогазової установки 
проводилося в інтервалі значень від 300 до 477 °С, тиску пари високого тиску – від 2 до 10 МПа. 
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Висновки 

1. Застосування проміжного перегріву пари веде до суттєвого зменшення вологості в останніх ступенях 
турбіни. У всьому досліджуваному діапазоні параметрів найменше значення міри сухості пари за турбіною 
складало 0,957. На відміну від ПГУ без проміжного перегріву у даному випадку вологість пари не здійснює ніякого 
обмежувального впливу. 

2. Незначна вологість пари за турбіною дає можливість застосувати в ПГУ більш високі значення тиску 
пари високого тиску, але це не призводить до суттєвого збільшення ККД парогазової установки (максимум із 0,516 
до 0,519). Це пояснюється неоднозначним впливом цього параметра на ККД ПГУ і наявністю оптимума 
(максимума), який відповідає приблизно тим же значенням тиску (4...5 МПа), які раніше використовувалися при 
проектуванні парогазової установки без проміжного перегріву. 

3. Залежність ККД котла-утилізатора від тиску пари високого тиску також має оптимум (мінімум), проте 
зміна цього параметра в досліджуваному діапазоні здійснюється в дуже вузькому інтервалі значень – від 0,819 до 
0,821. У цілому застосування проміжного перегріву призвело до погіршення ККД котла-утилізатора (для ПГУ без 
перегріву він складав 0,833...0,838). 

4. Через зменшення вологості пари в останніх ступенях застосування проміжного перегріву призвело до 
деякого збільшення ККД парової турбіни – із 0,860...0,866 до 0,878...0,892. 
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Завдяки високій агрегатній потужності, малим масо-габаритним показникам, високій маневреності, простоті 
конструкції, ремонту та обслуговування газотурбінні установки (ГТУ) отримали широке розповсюдження у різних 
галузях енергетики та транспорту [1]. На сьогодні коефіцієнт корисної дії (ККД) ГТУ простого циклу складає 35–38 
%, максимальні рівні ККД досягнуті у ГТД LM6000PC потужністю 44640 кВт (42,6 %) та Trent 800 потужністю 52150 
кВт (42,9 %) [1, 2]. Таким чином, важливою задачею в умовах постійного зростання цін на паливо є збільшення 
коефіцієнту корисної дії ГТУ до 50 % і вище при високих параметрах надійності, функціональності, 
ремонтопридатності, чого можна добитись впровадженням складних циклів ГТУ у тому числі й з регенерацією 
теплоти вихлопних газів [3]. У той же час використання регенерації збільшує  масу й вартість установки, час пуску 
та переходу з режиму на режим, ускладнює компонування ГТУ. Тому досягнення мінімальної маси регенератора 
при забезпеченні потрібних рівнів паливної економічності, ресурсу та габаритів є актуальною науково-прикладною 
задачею. 

У регенеративних ГТУ використовують теплообмінники з трубними або пластинчастими теплообмінними 
матрицями. Питома маса пластинчастих регенераторів в 1,8–2,5 рази менша ніж трубних, проте останні  менш 
чутливі до термічних навантажень, що виникають у процесах пуску, зупинки та перехідних режимів роботи ГТУ, і 
здатні забезпечити надійну роботу при високих температурах і тисках робочих середовищ, тому вважаються 
більш довговічними й надійними в експлуатації [4, 5]. 

Для підвищення ефективності передачі тепла у трубчастих регенераторах пропонується застосовувати 
інтенсифікатори тепловіддачі різного типу [6]: овальні та краплеподібні  труби, оребрення, лунки, гвинтові накатки. 
Відомі конструкції регенераторів,  труби яких обладнані повздовжніми та поперечними ребрами різної форми 
(наприклад, у [7]). 

Розрахунки поверхонь із труб зі спірально-стрічковим оребренням показали, що маса регенератора 
знижується при збільшенні кроку зовнішніх ребер і має мінімум при відношенні діаметру оребрення до 
зовнішнього діаметру труби Dр/dз = 1,1…1,3.  

Якщо за характеристику оребреної поверхні прийняти відношення площ поверхні ребер (Fр) і гладкої 
поверхні (Fгл), то при Fр/Fгл  2..5 регенератор з оребренням буде легше гладкотрубного, виконаного із труб того 
ж діаметру і товщини. Так, для регенератора з оребрених трубок з зовнішнім діаметром 22 мм і товщиною стінки 2 
мм мінімум питомої маси (відношення маси регенератора до мінімального водяного еквіваленту) 
mq = 1,08 т/(кВт/К) досягається при Fр/Fгл  4,1. Мінімум питомої маси регенератора із гладких трубок того ж 
типорозміру буде mq = 1,2 т/(кВт/К), тобто на 9 % більшим. Мінімум питомої маси регенератора із оребрених 
трубок зовнішнім діаметром 38 мм досягається при Fр/Fгл  2,8 і складає, mq = 1,12 т/(кВт/К), а регенератору з 
гладких трубок тих же розмірів – mq = 1,52 т/(кВт/К), тобто на 36 % більше. 

Таким чином, у випадку регенераторів ГТУ оребрення є ефективним при малій площі ребер. 
Проте аналіз умов роботи регенераторів і технології їх виробництва показав, що невисокий тиск повітря у 

трубах дозволяє виконати гладкотрубний регенератор із труб товщиною 1 мм. У той же час, з технологічних 
міркувань товщина стінки оребреної труби не може бути менша за 2 мм. Унаслідок цього гладкотрубний 
регенератор буде легше за оребрений при будь-яких параметрах оребрення. Наприклад, мінімум питомої маси 

регенератора із гладких трубок 22 1 мм складає mq = 0,61 т/(кВт/К) ( на 77 % менше ніж у оребреного), а гладких 

трубок 38 1 мм – mq = 0,76 т/(кВт/К) (на 47 % менше ніж у оребреного).  
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СУЧАСНОГО РИНКУ СУДНОВИХ ГТД 
Кулікова К. Д., магістрант

5
 

 
Світовий ринок промислових і морських газових і парових турбін досить складний і займає значну частину 

виробничих потужностей декількох дуже великих фірм в Європі, Азії та Сполучених Штатах. Згідно з даними 
щорічних каталогів: Diesel & Gas Turbine Publication (GLOBAL SOURCING GUIDE, 2007), «Газотурбинные 
технологии» (2008 – 2018), «Турбины и дизели» (2017), та «Gas Turbine World» (2012) на теперішній час 
позиціонують свою  продукцію, як ГТД морського призначення наступні  фірми – виробники газотурбінної техніки: 
GE Marine (США), Kawasaki Heavy Industries (Японія), MAN Turbo AG (Німеччина), Mitsubihi Heavy Industries 
(Японія), MTU Friedrichshafen GmbH (Німеччина), Pratt & Whitney (США), Rolls-Royce (Великобрітания), Saturn 
(Росія), Solar Turbine (США), Vericor (США – Німеччина), Zorya-Mashproekt (Україна). 

Ключовими гравцями на ринку морських газових турбін є General Electric, Rolls-Royce і Zorya-Mashproekt. 
GE є безсумнівним лідером з майже половиною ринку. Цій монопольній позиції зараз кидає виклик Rolls-Royce, 
який в даний час є другим по вагомості постачальником з точки зору частки ринку. Третій учасник «Zorya-
Mashproekt» пропонує ряд газових турбін, які проектувалися для морських умов застосування у широкому 
діапазоні зміни можливих параметрів навколишнього середовища. 

 

Рисунок 1 – Розподіл ринку між провідними виробниками морських ГТД 

(за даними Forecast International Industrial and Marine Gas Turbine Database) 
 
Останні роки, в розробці та виробництві ГТД морського призначення, відзначені серйозним технічним 

прогресом у створенні та удосконаленні енергетичних газотурбінних установок. Особливо він помітний у зростанні 

                                                           
2 Робота виконана під керівництвом канд. техн. наук, доц. О. К. Чередніченка.  
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початкових температур й тиску газу, а також одиничної потужності установок. Разом з цім проводиться великій 
обсяг робіт по забезпеченню: економічної ефективності (зниження витрати палива і масогабаритних показників) 
та екологічних параметрів (зниження викидів NOx і CO2). 

Дискусії про доцільність застосування газотурбінних двигунів в комерційному суднобудуванні регулярно 
виникають на сторінках спеціалізованих і науково-популярних видань. І якщо у військово-морському флоті 
багатьох країн ГТД займає міцні позиції, то використання газотурбінних установок в цивільному суднобудуванні 
виправдано і доцільно далеко не у всіх випадках. Очевидно, що основними стримуючими факторами є високі 
витрати на паливо, пов'язані з підвищеними вимогами до його якості для ГТД, і порівняно високе питоме 
споживання палива. 

Перспективні судна по міжнародній класифікації будуть оснащуватися головними комбінованими 
енергетичними установками КЕУ наступних типів: COGAG, CODAG, CODOG, COGES, COGАS, COGLAG і IFEP. У 
першу чергу слід звернути увагу на установки типу CODLAG (Combined Diesel Electric and Gas Turbine) і CODLOG 
(Combined Diesel Electric or Gas Turbine) - комбіновану дизель-газотурбінну електричну установку. Це пов'язано з 
тим, що найбільш перспективним напрямком подальшого розвитку КЕУ багато фахівців вважають перехід на 
повний електрорух . Основною відмінністю енергетичної установки даного типу від інших комбінованих 
дизельних, газотурбінних і дизель-газотурбінних ЕУ є те, що на режимах малих швидкостей ходу судна працюють 
два маршових гребних електродвигуна (ГЕД), які живляться від дизель-генераторів або турбогенераторів 
(одночасно виробляють електроенергію для всіх суднових потреб). 

Еволюція суднової енергетики визначальним чином позначається і на технічному вигляді суден. З 
впровадженням на суднах IFEP (англ. Integrated Full Electric Propulsion, букв. інтегрований повний електричний 
двигун) об'єднаної електроенергетичної системи нового покоління передбачається забезпечити не тільки значне 
поліпшення ТТХ і техніко-економічних показників КЕУ, але і можливість застосування на них потужних споживачів. 

Крім того, застосування ГТД дозволяє забезпечити виконання вимог Програми VI до Конвенції МАРПОЛ 
73/78, яке передбачає контроль питомої емісії оксидів азоту NOx, змісту оксидів сірки (S02 і S03) та викидів CO2 в 
газах суднових теплових двигунів і котлів. Особливо жорстко викиди контролюються в зонах прибережного 
мореплавства, затоках, внутрішніх морях і інших основних районах експлуатації круїзних лайнерів і 
високошвидкісних поромних суден (слід зазначити, що в таких районах нерідко діють і регіональні норми 
боротьби з забрудненням атмосфери). Використання газотурбінних технологій дозволяє вирішити цю проблему. 

На теперішній час інтерес до високошвидкісних каботажних і океанським перевезень вантажів і пасажирів, 
заохочений урядовими грантами ряду країн, зростання популярності морського туризму, що супроводжується 
зростанням швидкостей ходу, збільшенням пасажиромісткісті (і вантажопідйомності) при одночасному підвищенні 
комфортності, збільшення кількості замовлених мегаяхт і вдосконалення їх технічних характеристик вселяють 
виправданий оптимізм. 

Газотурбінні технології вельми привабливі для застосування на об'єктах видобутку вуглеводневих ресурсів 
з шельфу. Великі потреби технологічних процесів добичі й переробки нафти і газу в електричній і теплової 
енергії, можливість використання попутного газу в якості палива, обумовлюють застосування двопаливних 
газотурбінних установок на морських стаціонарних платформах, плавучих електростанціях і в складі 
спеціалізованих судів FPSO (Floating Production Storage and Offloading). Перевезення енергетичних вуглеводнів 
на танкерах LNG супроводжується необхідністю утилізації випаровування вантажу. Це робить перспективним 
застосування двопаливних ГТД .   

Типорозмірний ряд газотурбінних двигунів, що серійно випускаються НВКГ «Зоря-Машпроект» повністю 
перекриває діапазон потужностей від 2,5 до 27 МВт. Всі двигуни і їх реверсивні модифікації проектувалися для 
морських умов застосування і широкого діапазону зміни можливих параметрів навколишнього середовища. Крім 
використання в складі корабельних енергетичних установок ці двигуни знайшли застосування на швидкісних 
ролкерах, судах на підводних крилах і повітряній подушці, а також на плавучих блочно-модульних 
електростанціях і в якості енергетичних приводів. 
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РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТА КОНДИЦІЮВАННЯМ, ОХОЛОДЖУЮЧОГО ТУРБІНИ ПОВІТРЯ 
 
 
Ващиленко М. В., канд. техн. наук., доц.; Кузнецов О. І., магістрант  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Підвищення ефективності газотурбінних установок є важливою науково-технічною проблемою. 
Актуальність і важність задачі підвищення теплової економічності приводних ГТА стає все більше гострою, у 
зв’язку з ціною на вуглеводне паливо, що безперервно росте. 

Відповідно до існуючої проблеми підвищення енергоефективності приводних ГТД необхідно підвищити ККД 
та питому потужність ГТД при помірних початкових температурах газу в двигуні. У нашому випадку задача 
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вирішується за рахунок проміжного охолодження, рекуперації та кондиціювання, охолоджуючого турбіни повітря 
[1–3]. 

Метою даної наукової роботи є розробка і дослідження вдосконаленого термодинамічного циклу та 
теплової схеми ГТА з проміжним охолодженням, рекуперацією та кондиціюванням, охолоджуючого турбіни 
повітря, що може бути реалізованим з використанням вітчизняних технологій та вузлів вже існуючих двигунів. 

Схема ГТА з проміжним охолодженням повітря і рекуперацією для електростанції зображена на рис.  1. 
Розроблено математичну модель досліджуваної схеми ГТА з проміжним охолодженням, рекуперацією та 

кондиціюванням, охолоджуючого турбіни повітря. На базі цієї математичної моделі створено комп'ютерну 
програму, яка написана алгоритмічною мовою Fortran 90, для проведення числових досліджень та проектних 
напрацювань термодинамічного циклу і схеми ГТА, що розглядається. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема ГТА з проміжним охолодженням повітря, рекуперацією та кондиціюванням 

охолоджуючого турбіни повітря для електростанції: 
КНТ, КСТ, КВТ – компресори низького, середнього ы високого тиску; КЗ – камера згоряння; МПВ - 

мережевий підігрівай води; ППО – проміжний повітроохолоджувач; ТВТ і ТНТ – турбіни високого та низького тиску 
ГТД; ТГ – турбіна приводу генератора;ТС - тепловий споживач; Г – електрогенератор; ПОСО1, ПОСО2 – 

повітряохолоджувачі системи охолодження 
Висновки 

1. На основі аналізу результатів математичного моделювання вперше виконано порівняльне дослідження 
ефективності ГТА з проміжним охолодженням, рекуперацією та кондиціюванням, охолоджуючого турбіни повітря і 
ГТА простого циклу для рівня технології вітчизняного проектанта та виробника приводних ГТД – НВКГ "Зоря" – 
"Машпроект".  

2. Установлено, що використання з проміжним охолодженням, рекуперацією та кондиціюванням, 
охолоджуючого турбіни повітря дозволяє досягти при температурах газу перед турбіною ГТД в інтервалі 
1300...1700 К максимального ККД циклу (40,0...48,5)%, а питомої потужності від 274 до 473 кВт/(кг/с) відповідно. 

3. Застосування рекуперації у схемі ГТА з проміжним охолодженням повітря дозволяє досягти при мірі 
підвищення тиску в компресорі 35 теплового ККД циклу (71,0 ... 81,0)% для температур газу перед турбіною ГТД в 
інтервалі 1300...1700 К. 
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Тривимірні імітаційні розрахунки систем течії в турбінах проводяться з метою виявлення особливостей 
аеродинамічної структури потоків в умовах турбулентної взаємодії, а також мінімізації втрат у турбінних ступенях. 

Використання методів обчислювальної гідродинаміки дозволяє проводити багатоваріантні розрахунки і 
давати необхідну інформацію про структуру потоку, про розподіл параметрів тиску і швидкостей по висоті лопаток 
[1–6]. Це дозволяє знаходити дефекти конструкції, які важко розпізнати в одновимірних розрахунках. 
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Метою роботи є дослідження течії газу в решітках робочого вінця ГТУ з ТУК потужністю 18 МВт. 
Досягнення цієї мети вимагало вирішення наступних завдань:  
• розрахунки параметрів ГТА з ТУК потужністю 18 МВт; 
• профілювання лопаток турбін графічним методом; 
•  вибір адекватних тривимірних математичних моделей течії робочого тіла в лопаткових каналах турбін в 

газотурбінних двигунів, що працюють на газоподібному паливі; 
• побудова тривимірної моделі лопаткового каналу турбіни високого тиску ГТА з ТУК потужністю 18 МВт за 

допомогою програмного комплексу SolidWorks. 
• тривимірні дослідження лопаткового каналу турбіни високого тиску ГТА з ТУК потужністю 18 МВт з 

використання програмного забезпечення ANSYS Fluent; 
Метою роботи є аналіз фізичних процесів у міжлопаткових каналах ступеня турбіни високого тиску за 

допомогою тривимірної математичної моделі в’язкої течії.  
Як об'єкт дослідження вибраний лопатковий канал турбіни високого тиску КГТА з ТУК потужністю 25 МВт 

виробництва ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект» (м. Миколаїв). Цілями числового моделювання робочих процесів в 
робочих решітках є: перевірка адекватності тривимірної гідродинамічної математичної моделі турбулентної течії. 

Запропонована методика числового експерименту, що складається з шести основних етапів: 
Перший етап – створення тривимірної геометричної моделі конструкції лопаткового каналу турбіни 

високого тиску. 
Другий етап – створення кінцево-елементної моделі, надалі іменується «роз-рахункової сіткою», на основі 

тривимірної геометричної моделі. 
Третій етап – вибір та завдання граничних і початкових умов для числового експерименту. 
Четвертий етап – проведення розрахунків, аналіз отриманих результатів. 
П'ятий етап – визначення основних напрямів поліпшення характеристик профілювання лопаток турбіни 

високого тиску 
У роботі проведено тривимірні розрахунки течії в ступені турбіни високого тиску, користуючись побудованої 

тривимірною сітковою моделлю (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1 – Тривимірна сіткова модель робочого каналу турбіни високого тиску 

 
Висновки 

Спрофільовано робочу лопатку ТВТ за допомогою графічного методу профілювання. Створені тривимірна 
модель робочого вінця турбіни високого тиску ГТА з ТУК потужністю 25 МВт та кінцево-елементна модель з 
тетраедральних елементів і призматичним шаром на поверхнях лопаток. 

Проведено числовий експеримент продувки робочої решітки ТВТ спрофільованої різними методами 
профілювання лопаток. 
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Під час проектування газопроводу і компресорної станції можливий вибір між поршневим 
газоперекачувальним агрегатом та нагнітачем з електро- та газотурбінним приводом. Однак, найбільшу перевагу 
і розповсюдження мають компресорні станції з приводом від стаціонарної газотурбінної установки або 
конвертованих транспортних газотурбінних двигунів [1]. 

Створення дифузійних камер згоряння ГТД з упорскуванням водяної пари пов’язано з прогнозуванням 
рівнів шкідливих викидів на рівні проектування ГТУ [2]. 

У роботі використано числовий експеримент на основі сучасних засобів обчислювальної гідродинаміки для 
прогнозування емісійних характеристик камер згоряння на етапі розробки двигуна з впорскуванням водяної пари, 
що дозволить значно скоротити витрати на проектування та доведення двигуна, а також підвищити ефективність 
експлуатації енергетичних систем. 

Як об’кт дослідження обрана камера згоряння контактного газотурбінного двигуна потужністю 25 МВт 
виробництва ДП НВКГ «Зоря»–«Машпроект» (м. Миколаїв). Цілями числового моделювання робочих процесів в 
камері згоряння є: дослідження процесів, що протікають у внутрішньому об’ємі КЗ; вибір раціональних кінетичних 
механізмів горіння палива; вибір адекватних тривимірних математичних моделей турбулентних хімічно реагуючих 
потоків в камерах згоряння газотурбінних двигунів, що працюють на газоподібному паливі; теоретичного 
дослідження характеристик камери згоряння ГТД та вплив впорскування пари на вищевказані характеристики. 

У результаті проведеного числового тривимірного експерименту з різними витратами екологічної та 
енергетичної пари отримано графік залежності викидів NO і CO у вихідному перерізі камери згоряння від 
відношення витрат екологічної та енергетичної пари (рис. 1). 

Прослідковується зниження викидів оксидів азоту NO при збільшенні витрати екологічної пари. Так, при 
співвідношенні витрат екологічної пари 40 % та енергетичної пари 60 %, досягається найменша розрахункова 
емісія оксидів азоту 39 ppm. Подальші розрахунки проводяться для цього відношення витрат екологічної та 
енергетичної пари. 

Згідно з Директивою 2010/75/ЄС Європейського парламенту та консиліуму від 24 листопада 2010 р. про 
промислові викиди для газових турбін, які працюють на природному газі в якості палива, що призначені для 
механічних приводів (привидів нагнітачів природного газу), граничні об’єми викидів NОx складають 75 мг/нм

3
 або 

36,53 ppm [3]. 
Висновки 

Проведено теоретичні дослідження впливу розподілу витрат екологічної та енергетичної водяної пари на 
екологічні характеристики КЗ ГТД потужністю 25 МВт, що працює на вуглеводневому паливі. 

З урахуванням підмішування охолодного повітря в продукти згоряння в тракті турбін розрахункові викиди 
оксидів азоту на вихлопі ГТУ будуть становити близько 30 ppm, що задовольняє сучасним вимогам до 
газотурбінних двигунів, що працюють на вуглеводневому паливі. 
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Рисунок 1 – Залежність викидів NO і CO від відношення витрат екологічної  

та енергетичної пари 
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Рассматривается задача определения амплитуд и частот вынужденных колебаний венцов рабочих 
лопаток турбомашин с замкнутыми на круг связями. Предполагается, что исследуемая система (венец) обладает 
свойствами циклической симметрии. Рассматриваемую систему можно интерпретировать в виде совокупности χ 
подсистем (секций) с одинаковыми геометрическими, инерционными и жесткостными свойствами [1 −3]. Секция 
такой системы включает в себя в общем случае сектор диска и укрепленную в нѐм лопатку с участками 
демпферных связей. Секция рассматривается в прямоугольной правой системе координат XYZ: ось X совпадает 
с осью вращения ротора турбины, ось Z направлена по радиусу от оси вращения, а ось Y – перпендикулярна оси 
Z. 

Уравнения движения секции могут быть записаны в следующем виде: 
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где L = K – (kω)
2
 M; {a} − матрица обобщѐнных перемещений узлов секции под действием приложенных сил; {F} – 

матрица-вектор приложенных сил в узлах секции; K и M − матрицы жесткости и масс соответственно; k −номер 
гармоники. 
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Частотное уравнение представлено следующим образом:   

                                                        
2det ( ) { }K k M F  .                                                (2) 

С использованием метода конечных элементов решена задача расчета амплитуд и частот вынужденных 
колебаний венца рабочих лопаток турбомашин как циклически симметричной системы. Для решения данной 
задачи разработана уточненная математическая модель секции «сектор диска – лопатка с демпферными 
связями», позволяющая в достаточно полной мере учитывать особенности конструкции пера и хвостовика 
лопатки, демпферных связей, диска. 

Список литературы 

1. Воробьев Ю.С. Колебания лопаточного аппарата турбомашин / Воробьев Ю.С. – К.: Наук. думка, 1988. – 

224 с. 
2. Моргун С.А. Влияние геометрических параметров на частоты свободных колебаний рабочих лопаток 

турбомашин / С.А. Моргун // Вісник двигунобудування. – Запоріжжя: АТ «МОТОР СІЧ». – 2014. − №1. − С. 12-17. 
3. Каиров А.С. Колебания и напряженно-деформированное состояние венцов рабочих лопаток 

турбомашин при нарушении циклической симметрии / А.С. Каиров, С.А. Моргун // Авіаційно-космічна техніка и 
технологія. Науково-технічний журнал Національний аерокосмічний університета ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» – 
Харків, 2013. − № 9 (106). − С. 208-215. 

 

 

 

 

 

 

УДК 621.431 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНІВ  
МЕТОДОМ СПЕКЛ-ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ 

Ткач М.Р., д-р техн. наук, проф., Тимошевський Б.Г. д-р техн. наук, проф., Галинкін Ю.М. канд. техн. наук,  
Золотий Ю.Г. 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Двигуни внутрішнього згоряння та газотурбінні двигуни є основою транспортної енергетики. Такі деталі як 
лопатки газових турбін, колеса турбокомпресорів, жарові труби є найбільш навантаженими. Ресурс роботи таких 
найбільш навантажених деталей визначається багатьма експлуатаційними чинниками, такими як температура і 
робочі напруги, час напрацювання при різних режимах, швидкість і амплітуда перепадів температур, кількість 
пусків, рівень динамічних навантажень [1]. Всі ці фактори сприяють передчасному руйнуванню деталей в процесі 
експлуатації, що може викликати відмову всього двигуна [2, 3].  

Однією зі складових динамічного навантаження є коливальні навантаження, викликані вібрацією двигуна. 
Відомо, що на певних частотах амплітуда коливань окремих деталей різко збільшується (виникає резонанс 
коливань). Тривала робота у зоні резонансу може привести до пошкодження такої деталі та, як наслідок, виходу з 
ладу всього двигуна, тому необхідно визначати частоти резонансних коливань та форми коливань. Одним з 
найбільш достовірних способів є метод електронної спекл-інтерферометрії. Цей метод відноситься до 
безконтактних лазерних методів і дозволяє при резонансній вібрації деталі визначити дислокацію вузлових ліній 
по всій її поверхні [4]. У спекл-інтерферометрії використовується ефект виникнення дрібнозернистої хаотичної 
картини інтерференції при когерентному освітленні випадково неоднорідних об'єктів, таких, наприклад, як 
шорстка поверхня турбінної лопатки.  

При виконанні даних досліджень спосіб визначення резонансних частот деталей ГТД методом спекл-
інтерферомертії полягає в розміщенні лопатки в затискному пристрої, збудженні коливань лопатки на 
резонансних частотах, реєстрації спекл-інтерферограми, в режимі реального часу, шляхом аналізу сигналу з 
камери, та визначенні вібруючих спеклів на основі цієї інформації [3]. Використання сучасного цифрового 
обладнання, розробленого в Національному університеті кораблебудування дозволяє принципово скоротити час 
досліджень та поліпшити візуалізацію й зображення форми коливань за допомогою використання спеціалізованих 
алгоритмів. 

У Національному університеті кораблебудування розроблено унікальне обладнання, яке дозволяє 
реалізувати метод електронної спекл-інтерферометрії. За останні п’ять років отримано форми коливань, та 
наведено частоти коливань, на яких отримано ці форми, для ряду деталей сучасних моделей суднових та 
стаціонарних двигунів. Завдяки розробленому обладнанню виконано три розрахункові науково-дослідні роботи. 
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Рисунок 1 – Лопатка газотурбінного двигуна у затискному пристрої 
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