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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
 

УДК 629.12.03 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДИЕНТНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ СЕПАРАЦИИ АЕРОЗОЛЕЙ  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 
Авторы: Рыжков С. С., к. т. н., доцент, Шевцов А.П., д. т. н., профессор, Нацио-

нальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев 
 

Актуальность проблемы сепарации жидкой и твердой фаз обос-
новывается влиянием аэрозольных частиц рабочих тел двигателей и 
энергетических установок на их технико-экономические и экологиче-
ские показатели. В настоящее время сепарационные технологи и уст-
ройства их реализующие осуществляют очистку рабочих сред от час-
тичек размером более 10 мкм с эффективностью не меньше 0,99. Очи-
стка газожидкостных дисперсных сред от частичек меньше 10 мкм ме-
нее эффективна и требует разработки сепарационных устройств, кото-
рые способны улавливать частички аэрозоля таких размеров, исполь-
зуя энергию рабочего тела. 

При размерах частичек менее 10 мкм снижается влияние инерци-
онных сил и повышается влияние сил – турбофореза, аккустикофореза, 
термофореза, турбулентной дифузии и других.  

Поэтому достижение высокой эффективности очистки возможно 
путем реализации градиентных технологий сепарации аэрозолей за сет 
комплексного воздействия сил разной физической природы при движе-
нии аэрозольной среды в каналах и на поверхностях. Для этого не об-
ходимо в аэрозольных средах наличия микро аккумуляторов, микро ге-
нераторов или микро трансформаторов внутренней и внешней энергии 
и достаточно наличие в системе значительных градиентов температу-
ры, давления, концентрации и других потенциалов переноса.  

Совершенствование интенсификации процессов сепарации в аэ-
розольных дисперсных средах для разработки широкого диапазона се-
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парирующего оборудования обеспечено теоретико-экспериментальным 
решением исследовательских задач на единой методологической ос-
нове. Математическое моделирование турбулентного переноса в тех-
нологиях интенсификации осаждения выполнено с помощью метода 
контрольного объема с использованием пакетов программного обеспе-
чения расчетов параметров процессов гидромеханики. Эксперимен-
тальные исследования сепараторов для энергетических систем прове-
дено на специальных стендах в виде аэродинамических труб открытого 
типа с использованием счетчиков частиц и фотометров аэрозоля; рас-
чет массового расхода дисперсной фазы осуществлялся методом 
взвешивания с помощью аналитических фильтров. При осуществлении 
исследований использовались теории моделирования и планирования 
экспериментов, а при обработке данных и проверке гипотез – статисти-
ческий анализ. 

В результате выполненных научных исследований получило 
дальнейшее развитие направление создания инновационного ресурсо- 
и екологосберегающего оборудования энергетических установок на ос-
нове градиентных технологий сепарации аэрозольных сред и разрабо-
тана концепция многоуровневой сепарации путем комбинированного 
использования разных уровней технологий сепарации: инерционной, 
турбофоретической, неизотермической и аккустикофоретической, кото-
рая положена в его основу и реализация которой обеспечивает повы-
шение эффективности очистки рабочих тел двигателей свыше 99 % от 
аэрозольных включений размером меньше 10 мкм за счет интенсифи-
кации процессов сепарации и, как следствие, улучшение технико-
экономических и экологических показателей двигателей и энергетиче-
ских установок. На основе полученных научных результатов сформу-
лированы научные положения: 

– создание инновационных энергетических установок для судов, 
газоперекачивающих и теплоэлектрических станций с улучшенными 
технико-экономическими, экологическими и эксплуатационными пока-
зателями в широком диапазоне изменения нагрузки возможно путем 
имплементации сепарационного оборудования, использующего много-
уровневые градиентные технологии сепарации аэрозолей технологии, 
которых при комбинации различных способов как совокупности процес-
сов и условий сепарации обеспечивают гибкую адаптацию к режимам 
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эксплуатации, к рабочим телам и соответствующего энергетического 
оборудования; 

– повышение эффективности очистки рабочих тел энергетических 
установок, а также фракционных и интегральных показателей их сепа-
рационного оборудования достигается многоуровневой очисткой аэро-
зольных сред путем комбинации разных уровней градиентных сепара-
ционных технологий с последовательным или совместным использо-
ванием энергетического потенциала самих потоков рабочего тела и 
внешних источников (неизотермической и аккустикофоретической се-
параций);  

–необходимый уровень эффективности очистки рабочих тел энер-
гетических установок в зависимости от режимов их эксплуатации, дис-
персного состава рабочего тела и соответствующего оборудования 
достигается совместным применением разных уровней градиентных 
технологий сепарации: инерционной, турбофоретической, неизотерми-
ческой и аккустикофоретической при скоростях газа до 20 м/с, разме-
рах частиц аэрозоля 1…10 мкм, а также эффективности очистки не ни-
же 0,99. 
 
 
УДК 621.431.74 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 
ГЛАВНЫХ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Авторы: Варбанец Р. А., д. т. н., профессор, Кучеренко Ю. Н., аспирант, Жолти-
ков Е. И., аспирант, Хлевной К. И., аспирант, Одесский национальный морской 
университет 
 

Введение. В связи с используемым в системе D4.0H [1] методом 
алгоритмической синхронизации данных и виброакустическим опреде-
лением параметров топливоподачи и газораспределения, она является 
удобным средством для диагностики среднеоборотных дизелей, на ко-
торых отсутствуют механические приводы для снятия индикаторных 
диаграмм. Полученные диагностические данные дают возможность 
осуществлять контроль состояния ЦПГ и устранять дефекты ТА и МГР. 
Определение с помощью D4.0H и последующее равномерное распре-
деление мощности между цилиндрами позволяет выровнять тепловые 
и механические нагрузки. Весь комплекс проведенных мероприятия 
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способствует снижению общего уровня вибрации и теплонапряженно-
сти деталей ЦПГ, уменьшению удельного расхода топлива, повыше-
нию моторесурса и снижению риска возникновения аварийных ситуа-
ций в процессе эксплуатации судна (рис. 1). 

а 
b c 

Рис. 1. Паром Greifswald а) Стоянка у причала в порту Самбул  
b) вид с верхней платформы главных среднеоборотных дизелей 6VDS48/42AL-2U 

c) индицирование главных дизелей системой D4.0H 
 
Определение основных параметров рабочего процесса 
Система D4.0H определяет следующие основные параметры ра-

бочего процесса: 
– pi , Ni  - среднее индикаторное давление и индикаторную мощ-

ность цилиндра; 
– p'c  - давление и угол поворота коленчатого вала (ПКВ) в начале 

воспламенения топлива в рабочем цилиндре; 
– pc ( pcomp ) - давление в конце сжатия; 
– pZ ( pmax ) - максимальное давление сгорания топлива и соот-

ветствующий угол ПКВ; 
– pEXP  - давление на линии расширения (36° ПКВ за верхней 

мертвой точкой, ВМТ); 
– фазы газораспределения (по углам закрытия впускных и выпу-

скных клапанов газораспределительного механизма, МГР); 
– геометрические (по ТНВД) и действительные (по ходу иглы 

форсунки) фазы топливоподачи; 
– τD  - угол и время задержки самовоспламенения топлива (рас-

четным путем). 
Определение фаз топливоподачи и газораспределения, а 

также диагностика топливной аппаратуры высокого давления и меха-
низма газораспределения МГР, производится с помощью анализа виб-
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роакустических сигналов соответствующих узлов. Для этой цели в со-
ставе системы имеется высокочастотный вибродатчик VS-20m на маг-
нитной платформе, обеспечивающей надежный контакт датчика со 
стальной площадкой диагностируемого узла на работающем дизеле. 
Использование виброакустичского метода полностью соответствует 
современной идеологии "неразрушающего диагностического контроля". 
VS-20m используется для получения информации о начале подачи 
/отсечке топлива (геометрические фазы топливоподачи) и подъе-
ме/посадке иглы форсунки (действительные фазы топливоподачи). 

Традиционная диагностика топливной аппаратуры высокого дав-
ления (ТА) связана с получением диаграмм давления топлива (рис. 2). 
Безусловно, их анализ дает самую точную информацию о техническом 
состоянии топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунки. 
Величины максимальных давлений впрыска топлива (Pf.max, рис. 2) в 
современных ТА достаточно велики: от почти 300 МПа на современных 
высокооборотных и среднеоборотных дизелях (ВОД и СОД) до почти 
200 МПа на малооборотных (МОД) дизелях. При этом фаза впрыска 
составляет 10-20° ПКВ, что при больших частотах вращения  коленча-
того вала характеризует резкий динамический процесс с большими ам-
плитудами и скоростями нарастания давления.  Несколько фирм в ми-
ре выпускают специфические датчики давления, работающие в таких 
жестких условиях (kistler.com, imes.de, optrand.com).  

Понятно, что при таких высоких давлениях установка нештатных 
датчиков в ТА и мониторинг процесса впрыска топлива могут прово-
диться только лишь в лабораторных условиях. На практике, на транс-
портном судне запрещены любые включения нештатного оборудова-
ния в топливную систему высокого давления, т.к. при разгерметизации 
велика вероятность взрыва и пожара. В этом случае чуть ли не единст-
венной альтернативой является анализ виброакустических сигналов 
узлов ТА. В системе D4.0H так анализируются фазы топливоподачи и 
осуществляется диагностика ТНВД и форсунки. 

Для определения геометрических фаз топливоподачи датчик VS-
20m устанавливается на заглушку напротив отсечного окна плунжерной 
пары ТНВД. В этом месте датчик регистрирует вибросигналы, возни-
кающие при начале подачи топлива ТНВД и отсечке.  
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Рис. 2. Диаграммы давления в топливной системе при впрыске (сверху-вниз: ли-

нейное перемещение иглы, давление топлива перед соплами распылителя, давле-
ние после ТНВД) 

 
Для определения действительных фаз топливоподачи диагности-

рования общего состояния ТА высокого давления вибродатчик VS-20m 
устанавливается на торец форсунки, перпендикулярно ходу иглы. В 
этом случае датчик регистрирует вибросигналы, возникающие при 
подъеме и посадке иглы форсунки. 

При установке вибродатчика на форсунку, он дополнительно ре-
гистрирует удары от посадки (закрытия) клапанов газораспределения. 
Если амплитуда сигналов закрытия клапанов недостаточно велика, при 
установке датчика на торец форсунки, - выбирается место на крышке 
цилиндра, в непосредственной близости от клапанов. 

Определение задержки самовоспламенения топлива. 
Задержкой самовоспламенения топлива считается время между 

началом впрыска топлива в цилиндр и началом его воспламенения. На 
рис. 3 это соответствует фазам α и φPc'. 

CD P′−= ϕαϕτ , [° ПКВ] 
Связь между углом ПКВ и временем задержки самовоспламене-

ния: 
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RPM
D

D ×
=

6
ϕττ , [мс] 

Рис. 3. Задержка самовоспламенения топлива 
 

Задержка самовоспламенения происходит вследствие следую-
щих друг за другом и пересекающихся физических и химических про-
цессов: 

- распыление и испарение топлива, смешивание его с воздухом в 
камере сжатия; 

- химическая задержка, связанная с развитием предпламенных 
процессов. 

Общий вид формулы, для оценки задержки самовоспламенения 
[5]: 







=

RT
E

p
C

nD expτ , 

где p, T - давление и температура газов в цилиндре в момент 
впрыска топлива; 

E - энергия активации топлива; 
R - газовая постоянная; 
C, n - эмпирические коэффициенты. 
Для повышения качества сгорания топлива, увеличения эконо-

мичности рабочего цикла и уменьшения динамических нагрузок на кри-
вошипно-шатунный механизм и подшипники необходимо уменьшать 
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задержку самовоспламенения. Основные мероприятия, направленные 
на уменьшение задержки самовоспламенения: 

- повышение давления впрыскивания топлива и улучшение каче-
ства смесеобразования; 

- впрыск в цилиндр предварительной небольшой порции топлива, 
для создания очага горения перед впрыском основной порции топлива 
(см. wartsila.com) 

Результаты диагностирования ГД т/х "Greifswald" 
"Автомобильно - железнодорожный / пассажирский паром 

«Greifswald» (Рис. 1) - современное грузо-пассажирское судно, нахо-
дится под классификационным надзором Германского Ллойда. Обла-
дает сертификатом книги рекордов Гиннеса, как самое большое судно 
в мире в классе автомобильно-железнодорожных пассажирских паро-
мов ... Высокая мореходность судна и его значительные размерения 
(длина более 190м, ширина - 28м.) позволяют минимизировать качку в 
штормовых условиях. Две грузовые палубы могут одновременно при-
нимать на борт 50 универсальных железнодорожных вагонов и 50 
большегрузных автомобилей ТIR" [2]. 

На судне установлены четыре главных среднеоборотных дизеля 
6VDS48/42AL-2U, производства "SKL MOTOREN UND 
SYSTEMTECHNIK GmbH" [3]. Буквальная расшифровка марки двигате-
лей, согласно документации [3], выглядит так:  

6 - шестицилиндровые; 
V - четырехтактные; 
D - дизельного типа; 
S - рассчитанные для работы на тяжелом топливе; 
48 - ход поршня в см; 
42 - диаметр цилиндра в см; 
A - с наддувом; 
L - с охлаждением надувочного воздуха; 
2 - модификация по диапазону эксплуатационных мощностей; 
U - реверсивные. 
В процессе эксплуатации дизелей происходит естественный про-

цесс разрегулирования узлов ТА и МГР, а также износ основных узлов 
ЦПГ. Эти некритические в межремонтный период изменения, тем не 
менее снижают качество рабочего процесса в цилиндрах и, соответст-
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венно, повышают удельный расход топлива и общий уровень вибрации 
двигателей. Кроме того, при этом увеличивается неравномерность 
распределения тепловых и механических нагрузок между цилиндрами, 
что повышает риск возникновения аварийных ситуаций. 

Серьезные проблемы возникают и при эксплуатации судовых 
электроэнергетических установок. Основной причиной этого является 
динамическая нестабильность частоты вращения двигателей. В значи-
тельной мере она обусловлена нестабильностью рабочих процессов и 
крутящих моментов отдельных цилиндров двигателей. В сочетании с 
автоколебаниями в системе регулирования частоты вращения это при-
водит к существенным обменным колебаниям активной мощности при 
параллельной работе генераторных агрегатов.  

Периодическое индицирование позволяет выявлять и устранять 
причины дисбаланса мощностей цилиндров и устранять перечислен-
ные выше проблемы.  

На рис. 4 приведены сводные индикаторные диаграммы ГД т/х 
"Greifswald", снятые на основном эксплуатационном режиме. Общие 
выводы по результатам диагностирования ГД следующие: 

- ГД1, цил.2 - сниженная мощность и низкий уровень всех пара-
метров рабочего цикла. Необходимо проверить компрессию и состоя-
ние ТА и МГР; 

- детонационное сгорание, как следствие некачественного распы-
ла топлива на ГД2 цил. 3,5,6; ГД3 цил.3, ГД4 цил.4. Необходима про-
верка ТА этих цилиндров; 

- ГД2 цил.2 и ГД3 цил.2 - "жесткая работа", вследствие раннего 
впрыска топлива; 

- ГД1 цил.3 относительно перегружен и возможен дробный впрыск 
топлива; 

- наибольший разбаланс мощностей по цилиндрам - ГД1 и ГД2. 
После ревизии ГД1 цил.2 и устранения на ГД2 дефектов ТА необходи-
ма регулировка цикловых подач; 

- удовлетворительная балансировка мощностей цилиндров на 
ГД3 и ГД4. 
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Рис. 4. Сводные индикаторные диаграммы ГД 6VDS48/42AL-2U т/х "Greifswald" 

 
На рис. 5. приведены сравнительные индикаторные диаграммы 

двух цилиндров с нормальным (a) и поздним (b) углами опережения 
впрыска топлива. На рис. 5.b поздний угол опережения вызван дефек-
тами топливной аппаратуры. Низкое давление впрыска и дефекты 
форсунки приводят к некачественному смесеобразованию в цилиндре. 
В результате очевиден некачественный волновой процесс сгорания в 
районе сниженного значения Pz. 
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a b 
Рис. 5. Сводные индикаторные диаграммы двух цилиндров 2 и 4 ГД 6VDS48/42AL-

2U с нормальным (а) и поздним (b) углами опережения впрыска топлива 
 

Заключение. После определения параметров рабочего процесса 
и построения сводных индикаторных диаграмм на основном эксплуата-
ционном режиме необходимо устранить выявленные дефекты ЦПГ, ТА 
и МГР. После устранения дефектов необходимо выровнять цилиндро-
вые мощности регулировкой цикловых подач топлива по цилиндрам. 
После балансировки мощностей необходимо произвести контрольное 
индицирование.  

Выравнивание мощностей по цилиндрам при условии, что дефек-
ты ЦПГ, ТА и МГР устранены, приводит к равномерному распределе-
нию тепловых и механических нагрузок между цилиндрами и, как след-
ствие, повышению резерва мощности, уменьшению общего уровня 
вибрации, снижению удельного расхода топлива и повышению моторе-
сурса двигателя [4]. 
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УДК 338 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СУДОРЕМОНТНЫХ КОМПАНИЙ  
НА РЫНКЕ УКРАИНЫ 

Автор: Бурковец С. В., директор ООО «Южная судоремонтная компания», Нико-
лаев 
 

На сегодняшний день Украина известна в мире как аграрная 
страна, но статус морского государства закреплен исторически за на-
шей страной. Деградация судостроительной и судоремонтной отрасли 
вот уже более десятилетия имеет ряд причин связанных с недально-
видностью государственной политики: отсутствие финансирования от-
расли, государственных заказов, развития внутренних водных путей и 
пр. По статистическим данным в 1991 г. насчитывалось 2500 судов в 
Украине из них 375 грузовых судов и 150 на подводных крыльях, уже в 
2016 г. все кардинально изменилось – из 115 судов 46 грузовых и 12 на 
подводных крыльях. Касательно падения оборота грузо- и пассажиро-
перевозок водными путями Украины в 2016 г. в сравнении с 1991 г. от-
носительные показатели составляют соответственно 94 % и 97 %, что 
заставляет уже говорить о перспективах использования внутренних 
водных путей. 

Каботажный флот Украины будет обновляться и дополняться но-
выми судами грузовместимостью до 5000 т, что будет способствовать 
развитию судостроения, металлопроизводству и смежных отраслей. 
Это связанно с законодательной базой, ростом экспортируемой про-
дукции, удорожанием автоперевозок и перевозок железной дорогой. По 
прогнозам к 2030 г. годовые грузоперевозки по Днепру могут вырасти с 
6…7 млн. т сегодня до 15…25 млн. т.  

Следовательно, спрос для отрасли судостроения будет расти – и 
судоремонт будет иметь больше объемов. На сегодняшний день в Ук-
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раине насчитывается 10 крупных судостроительных заводов, 9 заводов 
судового машиностроения и морского оборудования, несколько десят-
ков малых и средних судостроительных и судоремонтных предприятий.  

Для судоремонтных компаний и сегодня работа есть, и это суда 
малотоннажного флота постройки 70-80 гг. За последние два года у 
«Южной судоремонтной компании» насчитывалось более 20 заказов. 
Проводятся ремонтные работы и корпусной части, и капитальные ре-
монты главных двигателей. Двигатели, с которыми приходится рабо-
тать, это дизели типа NVD (SKL MOTOR, Германия), Skoda (Чехия), ДР 
30/50 (ʺРусский дизельʺ, Россия), ЧН25/34 (ʺПервомайскдизельмашʺ, 
Украина), Ч12/14 (ʺЮждизельмашʺ, Украина), Д6-Д12 
(ʺБарнаултрансмашʺ, Россия) и др.  

Продолжительность выполнения ремонтных работ все больше 
увеличивается, т.к. суда уже исчерпали свой жизненный ресурс. При-
ходится давать им вторую или даже третью жизнь. Ремонт двигателя 
заключается не только в моточистке, но и в перекладке коленчатого 
вала, а это достаточно трудоемкий процесс. Сопутствующие работы по 
демонтажу оборудования, металла, корпусной части требуют практи-
ческих навыков. Проблематично наличие запасных частей для главного 
энергетического оборудования. Так как многое оборудование не выпус-
кается уже, а запасы на складах уже исчерпаны либо нелегальны. При-
ходится закупать запчасти в Азии, Индии, Китае и ʺподгонятьʺ в пару. 
Также проводится замена дизельных двигателей Д6-Д12 на польский 
аналог двигателей Wola (ʺВоляʺ) в рамках государственной программы 
импортозамещения товаров произведенных в РФ. Двигатели Wola 
имеют ряд преимуществ: надежность, экономичность, соответствие ев-
ростандартам.  

Объемы работ для судоремонтных компаний всегда будут, ведь 
модернизировать или увеличить срок службы судна дешевле, чем при-
обретение судна. Государственная поддержка в развитии водной ин-
фраструктуры, стимулирование роста производственных мощностей в 
разных сферах экономики, налоговые льготы и отмена пошлины на им-
портируемое оборудование, наличие рабочих кадров позволят числен-
но пополнить новыми судами украинский флот.  
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УДК 621.311.24 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ВЭС СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ УКРАИНЫ 
Авторы: Подгуренко1 В. С., к. т. н., доцент; Терехов2 В. Е., инженер, соискатель 
1Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Нико-
лаев 
2ЧАО «Ветряной парк Очаковский», Николаев 

 
Введение. В Николаевской области, вблизи города Очакова шес-

той год работает одна из первых в Украине промышленная ветровая 
электрическая станция (ВЭС), названная по месту расположения Вет-
ропарком Очаковским.  Станция состоит из ветровых электрических ус-
тановок (ВЭУ) производства немецкой компании Furhländer FL 2500-
100 мощностью 2500 кВт каждая. Суммарная мощность первой очере-
ди - Дмитровского ветрополя (ДВП) - 25 МВт (рис.1), второй - Тузлов-
ского ветрополя (ТВП) - 12,5 МВт (рис.2) 
 Насколько известно автору, в литературе нет сведений об коли-
чественных (числовых) соотношениях критериев оценки эффективно-
сти работы промышленных ВЭС. Между тем, проблема это чрезвычай-
но актуальна и представляет несомненный практический интерес. 
Оценка эффективности работы промышленной ВЭС. В качестве 
критерия оценки эффективности работы ВЭС принят коэффициент ис-
пользования установленной мощности (КИУМ) ВЭУ или ВЭС. 
 В соответствии с [1], коэффициент использования установленной 
(номинальной) мощности КИУМ - это отношение количества электро-
энергии, фактически переданной в энергосеть (за показаниями счётчи-
ка) на протяжении определенного времени, к расчётной величине воз-
можной выработки электроэнергии за тоже самое время беспрерывной 
работы в режиме номинальной мощности. 
 Он рассчитывается по формуле 

                           КИУМ = 100,⋅
⋅TP

Q %    (1)  

где: 
Q - объём генерируемой электроэнергии, кВт·час; 
P - номинальная мощность генератора ВЭУ (ВЭС), кВт; 
Т - количество часов календарного года (365 дней · 24 час = 8760 час) 
или любого месяца (31 день · 24 час = 744 час) 
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 В практике мировой ветроэнергетики установлено, что рента-
бельность эксплуатации достигается при показателе КИУМ = 23% (ус-
ловное количество часов работы в номинальном режиме больше 2000 
час/год) [2]. 
 По результатам технико-экономических исследований института 
«Укрэнергосетьпроект» (г. Харьков), границей экономичности (окупае-
мости) ветротехники в условиях Украины есть коэффициент использо-
вания установленной мощности не ниже 25% [3]. 
 Как следует из определения, КИУМ является интегральным показа-
телем, характеризующим как правильность выбора площадок для ВЭС, 
так и подбора   

Рис. 1.  Дмитровское ветрополе промышленной ВЭС 
 

ВЭУ в соответствии с их потенциалом, а в итоге – результатив-
ность работы той или иной очереди промышленной ВЭС. Отсюда 
вполне естественная заинтересованность в увеличении производства 
«зеленой» электроэнергии и коэффициента использования установ-
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ленной мощности. Именно поэтому КИУМ является главным и по сути 
единственным показателем эффективности работы ветропарка.  

Рис. 2.  Тузловское ветрополе промышленной ВЭС 
 

Оценка эффективности работы промышленный ВЭС Очаковского 
ветропарка выполнена раздельно для каждого ветрополя и для каждо-
го месяца генерации с последующим сопоставлением результатов и их 
объяснением. 
 Полученные расчетом по формуле (1) фактические значение ко-
эффициентов использования установленной мощности за весь период 
промышленной эксплуатации представлены в табл. 1 для ДВП и в 
табл. 2 для ТВП. Жирным таблицах выделены значения КИУМ  > 50%. А 
в посуточных расчетах эти показатели в отдельные дни работы дости-
гали значений даже более 80%. 

Из таблиц следует, что в весенне-летнее время эксплуатации 
ДВП работало с показателями на уровне КИУМ = 31-34%, в осенне-
зимнее - 43-44%. Эти же показатели ТВП несколько ниже: в весенне-
летнее более 30%, а в осенне-зимнее — 39%. 
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Таблица 1. Фактические значения КИУМ (%) ДВП 
Месяцы ГОДЫ Средние значения 

2012 2013 2014 2015 2016 
I ̶ 36,3 39,5 50,4 45,1 42,9 

1,44  II 54,0 46,5 23,6 40,9 43,9 41,8 
III 46,2 50,8 46,9 49,3 44,6 47,6 
IV 35,5 43,2 31,2 45,7 33,7 37,9 

9,30  V 33,6 27,9 19,9 27,3 23,8 26,5 
VI 30,9 25,5 34,3 25,6 25,2 28,3 
VII 31,7 37,7 27,1 23,1 24,7 28,9 

9,33  VIII 44,1 34,6 25,7 37,7 39,2 36,3 
IX 25,7 50,6 38,9 36,5 30,8 36,5 
X 37,6 34,5 37,9 39,9 42,2 38,4 

1,43  XI 38,5* 39,2 37,9 61,8 38,7 43,4 
XII ̶ 41,6 51,3 49,1 46,9 47,4 

 8,37  1,39  5,34  6,40  6,36  0,38  

7,37  ( 7,37 )** *  ̶  8 дней работы 
**  ̶  без 2012 года 

 

Таблица 2. Фактические значения КИУМ (%) ТВП 
Месяцы ГОДЫ Средние значения 

2012 2013 2014 2015 2016 

I  40,6 26,8 45,2 45,8 39,6 
0,39  II  43,3 12,2 39,2 42,4 34,3 

III  43,4 46,1 37,1 45,3 43,0 
IV  43,7 31,5 38,4 33,4 36,7 

5,30  V  30,4 22,0 31,9 21,1 26,3 
VI  20,6 32,0 36,0 25,9 28,6 
VII 23,7 31,7 28,8 27,2 22,4 26,8 

8,30  VIII 42,9 27,1 28,8 34,1 36,3 33,8 
IX 20,9 42,7 37,9 31,1 25,9 31,7 
X 36,5 36,6 41,1 34,6 34,9 36,7 

2,39  XI 27,0 39,8 42,5 51,2 36,7 39,4 
XII 35,2 39,9 47,9 43,7 41,5 41,6 

 0,31  7,36  1,33  5,37  3,34  9,34  

5,34  ( 4,35 )*  *  ̶  без 2012 года 
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 На рис. 3 представлены осредненные годовые и за пятилетний 
период эксплуатации значения КИУМ: для ДВП — 37,7, для ТВП — 
35,4%. 

 
Рис. 3. Фактические значения КИУМ промышленной ВЭС 

 
 Как оценить полученные результаты?.. Эти значения хорошие или 
так себе, средние?..  
 Обратимся к сравнительному методу, который корифеи науки 
(Карл Линей, Д.И. Менделеев, А.А. Любищев и другие) считали ядром 
естественно научной деятельности, альфой и омегой любого знания - 
за возможность самостоятельно решать все научные задачи. 

Если сравнивать полученные результаты с оценкой Минтопэнерго 
Украины (см. на рис. 3 ГКД 341.001.002-2000) - промышленная ветро-
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станция ВПО отлично сработала. Что касается рентабельности - ре-
зультаты и в этом срезе сравнения вписываются в вышеприведенную 
оценку. 

А какова эффективность работы промышленной ВЭС в сравнении 
с другими электрическими станциями? Сравнительный метод отвечают 
и на этот вопрос: в сопоставлении с ТЭС (ТЭЦ), ГЭС (ГАЭС), БС и дру-
гими источниками эффективность работы ТВП в 1,3, а ДВП - в 1,4 раза 
больше. 
 Приведенные срезы сравнения базировались на украинских ис-
точниках. Используем российские показатели. В 2005 году КИУМ всех 
электростанций России составил 50%, что всего лишь в 1,3 раза боль-
ше показателя ДВП Ветропарка Очаковского. Коэффициент использо-
вания установленной мощности, например, всех дизельных электро-
станций России 18%, что более чем в два раза ниже осредненного по-
казателя ДВП [4]. 
 В этом же источнике приведены эксплуатационные показатели 
мировой ветроэнергетики за 2000 год (World Market Update 2000, BTM 
Consult Abs – спец.выпуск), где средний  КИУМ ветроэлектростанций в 
мире равен 23%. Показатель ДВП в 1,6 раза превышает это мировое 
значение коэффициента использования установленной мощности. И 
далее здесь же: «Современные ВЭУ, подключённые к энергосистеме, 
работают с коэффициентом использования установленной  мощ-
ности от 0,15 до 0,30.» Осредненные показатели обеих ветрополей 
Ветропарка Очаковского превышают эти показатели. 
 Таким образом, сравнительный метод по многим срезам убежда-
ет и констатирует факт хорошей работы промышленной ВЭС Северно-
го Причерноморья по такому критерию оценки, как КИУМ. Несмотря на 
существующие ограничения в генерации и неизбежных от них потерь в 
выработке электроэнергии. 
 Проведём оценку эффективности промышленной ВЭС через кри-
терий КТИ — коэффициент технического использования. 
 Комплексным показателем, учитывающим безотказность и ремон-
топригодность ВЭУ (ВЭС), является коэффициент готовности КГ, кото-
рый представляет собой вероятность того, что ВЭУ (ВЭС) окажется ра-
ботоспособной в произвольный момент времени, кроме планируемых 
периодов на техобслуживание и ремонт. В существующей нормативно-
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технической документации по ветроэнергетике значение коэффициен-
та готовности принимается равным КГ = 0,96. В договоре же о сервис-
ном обслуживании Очаковского ветропарка оговорено его значение КГ = 
0,95. 
 Учитывая периодичный режим работы ветротурбин с неопреде-
ленным моментом включения в работу в связи с вероятностным харак-
тером изменения скорости ветра, целесообразно применить коэффи-
циент технического использования КТИ ВЭУ (ВЭС), который характери-
зует суммарное время работы за анализируемый период. Значение ко-
эффициента технического использования будем считать так же равным 
КТИ = 0,95. 
 Исходные данные для расчётов значений коэффициентов техни-
ческого использования ветроэлектростанции: 

− календарный месячный фонд времени работы ветрополя ТКМ = 
N·nc·24.  
Здесь N — количество однотипных ветротурбин в составе ветро-
поля;   
nc — число суток в анализируемом месяце и 24 часа в сутках.  
Для ДВП ТКМ = 240· nc, для ТВП ТКМ = 120· nc; 

− время фактических простоев ТПР, фиксируемое в ежемесячных 
сводках выработки электроэнергии; 

− время непрерывной работы (рабочее время) ТР = ТКМ - ТПР. 
 Тогда КТИ, представляющий отношение времени, в течении кото-
рого ВЭУ (ВЭС) готова к работе и при этом работает или не работает 
из-за безветрия, к общему фонду времени за рассматриваемый пери-
од, определим из выражения: 

   КТИ = ТР / ТКМ      (2) 
 Рассчитанные по зависимости (2) фактические значения КТИ для 
ДВП сведены в табл. 3., для ТВП — в табл. 4. 
 Из таблиц следует, что осреднённые за весь период эксплуата-
ции значения обоих ветрополей на 2-3% меньше установленного зна-
чения КТИ = 0,95. При этом, весенне-летние периоды обоих ветрополей 
практически соответствуют ему. А вот для зимних первых трёх месяцев 
Дмитровского ветрополя уменьшение составило 6%, для Тузловского 
— 11%. Это, безусловно, не могло не сказаться на товарной выработке 
электроэнергии.  
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Таблица 3. Фактические значения КТИ ДВП 
Месяцы ГОДЫ Средние значения 

2012 2013 2014 2015 2016 
I ̶ 0,824 0,621 0,977 0,983 0,851 

894,0  II 0,892 0,992 0,741 0,978 0,900 0,901 
III 0,928 0,988 0,828 0,969 0,932 0,929 
IV 0,927 0,906 0,805 0,986 0,949 0,915 

939,0  V 0,955 0,978 0,880 0,990 0,943 0,949 
VI 0,889 0,957 0,995 0,977 0,953 0,954 
VII 0,922 0,966 0,978 0,926 0,958 0,950 

951,0  VIII 0,876 0,969 0,963 0,933 0,953 0,939 
IX 0,960 0,964 0,968 0,967 0,967 0,965 
X 0,854 0,991 0,968 0,939 0,932 0,937 

941,0  XI 0,849* 0,989 0,953 0,927 0,891 0,922 
XII ̶ 0,988 0,978 0,958 0,929 0,963 

 905,0  959,0  890,0  961,0  941,0  931,0  

931,0  *  ̶  8 дней работы 
 

 
Таблица 4. Фактические значения КТИ ТВП 

Месяцы ГОДЫ Средние значения 
2012 2013 2014 2015 2016 

I  0,918 0,629 0,915 0,957 0,855 
848,0  II  0,939 0,505 0,881 0,843 0,792 

III  0,832 0,960 0,850 0,942 0,896 
IV  0,962 0,973 0,869 0,966 0,942 

957,0  V  0,975 0,975 0,955 0,934 0,960 
VI  0,944 0,975 0,987 0,968 0,968 
VII 0,916 0,958 0,973 0,977 0,898 0,944 

950,0  VIII 0,961 0,878 0,977 0,996 0,944 0,951 
IX 0,903 0,969 0,957 0,963 0,976 0,954 
X 0,978 0,963 0,977 0,955 0,850 0,945 

916,0  XI 0,977 0,976 0,991 0,978 0,774 0,939 
XII 0,745 0,993 0,965 0,900 0,711 0,863 

 913,0  942,0  905,0  935,0  897,0  918,0  

918,0 ( 920,0 )* *  ̶  без 2012 г 
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 По оценке эффективности ВЭС через критерий КТИ можно заклю-
чить о вполне удовлетворительном использовании календарного вре-
мени работы ВЭС в пятилетнем периоде эксплуатации. С другой сто-
роны — доведение фактических значений КТИ обоих ветрополей до 
нормативных требований является существенным резервом увеличе-
ния производительности промышленной ВЭС. 
 Знание фактических величин коэффициентов технического ис-
пользования имеет важное практическое значение, ибо даёт возмож-
ность расчётным путём дифференцировать общие потери в выработке 
электроэнергии. Выделить из них потери По от наложенных ограниче-
ний в генерации, потери ПН по неготовности турбин к работе из-за сла-
бого ветра (когда V<VВКЛ), сильных ветров (когда V> VВЫКЛ), сервисного 
обслуживания и ремонтов. Выделить и выразить их в числовых значе-
ниях от суммарной выработки с целью снижения потерь в процессе 
эксплуатации.  
 Такие расчёты выполнены в периоде эксплуатации 2012-2013 го-
дов. 
 Суммарные потери ТВП составили 8 691 670 кВт·час или 15,3% от 
суммарной (56 645 442 кВт·час) выработки электроэнергии. Из них в 
2012 году потеряно 3 365 990 кВт·час или 19,6% от годовой (17 166 849 
кВт·час) выработки, а в 2013 году - 5 325 680 кВт·час или 13,5% от 
годовой (39 478 593 кВт·час) выработки. Все потери ТВП вызваны 
неготовностью ветротурбин к работе, так как ограничений (кроме 
кратковременных и незначительных) в генерации в нем не было. 

Зафиксированные суммарные потери ДВП составили 33 476 463 
кВт·час или 28% от суммарной (119 388 564 кВт·час) выработки 
электроэнергии. В действительности потеряно значительно больше с 
учетом отсутствия генерации с 9 ноября по 31 декабря 2012 года 
(строительство новой ВЛ электропередачи). 

Четко прослеживается тенденция снижения потерь от 
наложенных ограничений в генерации ПО за анализируемый период 
промышленной эксплуатации. Если в 2012 году потери ПО (12 206 981 
кВт·час) составили 29,7% от выработки, то в 2013 году (1 273 344 
кВт·час) всего 1,6% от выработки, т.е. потери от ограничений в 
генерации ПО уменьшились в сопоставлении с 2012 годом в 18,6 раза. 
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За весь период промышленной эксплуатации они составили 11,3% от 
выработки. 

В 2012 году суммарные потери (22 805 693 кВт·час) составляли 
55,5% от выработки (41 103 924 кВт·час), из которых 25,8% были 
потерями (10 598 712 кВт·час) ПН  по неготовности турбин к работе. В 
2013 году суммарные потери (10 670 770 кВт·час) от выработки 
составили 13,6%, из которых ПН = 12%. 

По остальным годам эксплуатации подобные расчёты с диффе-
ренцированием потерь предстоит сделать. Они должны показать тен-
денцию уменьшения потерь в сопоставлении с эксплуатацией в 2012 - 
2013 годах. 

Результативная пятилетняя эксплуатация ВЭС Северного При-
черноморья даёт основание развивать дальнейшее строительство 
промышленных ВЭС в этом районе, в том числе оффшорных ВЭС. 
 Ветроэнергетику Украины можно привести к уровню передовых 
государств мира путем строительства оффшорных ВЭС. Мировая и 
особенно европейская ветроэнергетика уверенно осваивает 
оффшорные станции, в том числе и на больших глубинах. По площади 
мелководных акваторий, пригодных для строительства ВЭС водного 
базирования, Украина находится на втором месте в мире после 
Норвегии. 
 Так, на Азовском море доступна вся площадь акватории - 60000 
кв. км., на Черном - Одесская банка с прибрежной полосой близко 
20000 кв. км., а также внутренние водоемы Днепровского каскада ГЭС - 
10000 кв. км., и Сиваша. 
 Прибрежные морские воды Черного и Азовского морей - в первом 
ветроволновом районе. Если вопрос о перспективах Сиваша и 
побережья Азовского моря требует дополнительного изучения, то 
наиболее перспективными районами для размещения оффшорных 
ВЭС является побережье Кинбурнской косы и Одесская банка (рис.4) 
 В северной части Чёрного моря от Одессы до Крыма морское дно 
в мелкой части состоит из подвижных песков мощностью от 0,5 до 
нескольких метров, глины мощностью от нескольких десятков метров с 
подстилающими залежами известняка. Одесская банка, примыкающая 
к северной части Кинбурнской косы, с глубинами меньше 10 м, и 
должна стать местом размещения первой украинской оффшорной ВЭС 
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с ВЭУ мегаватного класса. В 1994 году было подготовлено техническое 
предложение по созданию опытной Кинбурнской ВЭС. Выполненные 
нами расчёты показали весьма эффективные значения КИУМ [5]. 
 

Рис.4.  Район размещения Кинбурнской ВЭС на Одесской банке 
 

 Оффшорная ВЭС на Одесской банке может стать центром по 
реализации и совершенствованию ветер-водородных технологий. Для 
участия в их реализации приглашаем к сотрудничеству потенциальных 
инвесторов. 
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РОЗРОБКА БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТУВАННЯ  
ТЕРМОАКУСТИЧНИХ СИСТЕМ ВИКОРИСТАННЯ  

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕПЛОВИХ РЕСУРСІВ   
Автор: Коробко В. В., к. т. н., доцент, Національний університет кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова 

 
Проблема раціонального використання паливно-енергетичних ре-

сурсів зберігає свою актуальність на протязі багатьох років. З метою 
зменшення споживання палив в енергетиці, на транспорті застосову-
ються новітні ефективні теплові двигуни (ТД), в промисловості запрова-
джуються енергозаощаджуючі технологічні процеси, для використання 
скидних теплових ресурсів розроблені відповідні технічні рішення.  

Можна бачити, що частіше за все, увага приділялася системам, 
які орієнтовані для використання високотемпературних джерел скидної 
теплової енергії. Відомі чисельні приклади використання технології ре-
генерації скидної теплоти з допомогою когенераційних  або тригенера-
ційних схем, то що. Слід зауважити, що застосування сучасних ТД та 
впровадження енергозаощаджуючіх технологічних процесів призводить 
до зменшення температури скидних теплоносіїв, що, в свою чергу, 
ускладнює використання відомих схем.  

Прикладом може бути суднова енергетика, де прослідковується 
тенденція зменшення інтересу до застосування в ЕУ транспортних су-
ден систем глибокої утилізації скидної теплоти. Частіше за все, це 
пов’язано з високою вартістю обладнання таких систем, їх низькою на-
дійністю та коштовним обслуговуванням. В таких умовах для транспор-
тних суден традиційні схеми утилізації скидної теплоти втрачають свою 
привабливість. Але, в той же час, на суднах типу FSPO такі установки 
знаходять широке використання. Широке впровадження в судновій 



Пленарне засідання 29 
 

 

енергетиці LNG палив ставить питання створення технологій вжитку їх 
кріогенного потенціалу.    

Зрозуміло, що за таких обставин зберігається інтерес до розробки 
нових типів СЕУ та впровадження принципово інноваційних технології 
енергозбереження, таких, як термохімічна конверсія палива, продуку-
вання синтез-газу та інші.  

Одним із можливих шляхів для утилізації вторинних низькотемпе-
ратурних (НТ) теплових енергоресурсів є використання термоакустич-
них теплових машин (ТАТМ). Ці апарати суттєво відрізняються від ме-
ханічних систем простою конструкцією, відсутністю рухомих частин та 
шкідливих робочих речовин. ТАТМ притаманні висока надійність, відно-
сна мала вартість, нейтральність до довкілля, здатність споживання те-
плової енергії від будь яких зовнішніх джерел.  

Для роботи термоакустичних двигунів вирішальною є саме різниця 
температур між джерелом та стоком теплової енергії, тому ТАТМ є 
найбільш слушними засобами для  безпосереднього використовування 
кріогенної енергії скраплених газів. Такі установки доцільно застосову-
вати в складі систем регазифікації LNG та LPG палив на суднах та бе-
регових терміналах. Перспективним є використання ТАТМ в системах 
відновлювальної енергетики, зокрема в складі солярних установок з  
параболічними концентраторами солярної енергії.  

Поширюванню ТАТМ заважають їх низька питома потужність, 
складність безпосереднього отримання механічної роботи або 
електричної енергії. Суттєвою проблемою є відсутність узагальнюючих 
положень що до проектування, впровадження та експлуатації таких 
систем.  

В результаті проведення комплексу теоретичних та експеримен-
тальних досліджень вдалось формалізувати базові принципи проекту-
вання та практичного застосування термоакустичних установок в складі 
систем енергозбереження та відновлювальної енергетики, рис.1.  

Розроблена узагальнююча математична модель процесів енерго-
перетворення для  комплексу – «ДЖЕРЕЛО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ – 
ТАТМ – ДОВКІЛЛЯ – НАВАНТАЖЕННЯ».  
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Рис. 1. Принципова схема термоакустичної системи використання низькотемпера-

турних теплових ресурсів  
 

Ця модель дозволила детально дослідити особливості теплофізи-
чних процесів в елементах ТАТМ та зовнішніх системах, визначити низ-
ку факторів, які найбільш суттєво впливають на ефективність таких 
установок. Особливу увагу було спрямовано на розробку заходів, спря-
мованих на зменшенняя нижчої робочої температури ТАТМ.  

Основні наукові результати досліджень та запропоновані технічні 
рішення: 
• показана суттєва залежність зовнішніх характеристик ТАТМ від 

конструктивних особливостей теплообмінників та схем руху тепло-
носіїв; 

• доведено, що недостатній рівень теплообміну між матрицею та ре-
куперативними теплообмінниками ТАТМ є важливим чинником, що 
обмежує можливу продуктивність як термоакустичних двигунів, так і 
рефрижераторів; 

• визначено, що інтенсивність підводу теплоти до матриці ТАД є ви-
рішальним  чинником, що впливає на пускові якості ТАТМ; 

• вказано, що застосування в ТАТМ рекуперативних теплообмінників з 
проміжним теплоносієм зумовлює неоднорідність температурного 
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поля по перетину матриці, що веде до втрати потужності та ефекти-
вності ТАТМ; 

• використання гравітаційних термосифонів в складі ТАТМ дозволяє 
суттєво підвищити інтенсивність та ефективність енергообміну між 
джерелами енергії та робочим тілом ТАТМ;  

• визначені найбільш раціональні конструкції теплообмінних повер-
хонь, які здатні ефективно працювати в умовах пульсуючого сере-
довища;  

• розроблена низька заходів для зменшення верхнього порогу робо-
чого температурного діапазону ТАТМ, в тому разі система примусо-
вого пуску; 

• показана можливість використання імпульсних двонаправлених тур-
бін в якості  навантаження для ТАТМ, що дозволяє створювати тер-
моакустичні турбогенератори з потужністю  на рівні 102 - 103 кВт; 

• сформульовані базові принципи побудови систем керування та кон-
тролю робочими процесами в ТАТМ, які мають забезпечити підтри-
мку їх максимальної потужності урахуванням наявних теплових ре-
сурсів та параметрів довкілля.  
За результатами досліджень були розроблені узагальнюючи підходи 

до проектування низькотемпературних термоакустичних систем. Це до-
зволило розробити  низку технічних рішень для систем енергозбере-
ження промисловості, судної енергетики та інших галузей: 
• запропоновані схеми систем утилізації скидних теплових ресурсів 

теплових двигунів, в тому разі суднових, на базі комбінованих ЕУ  
типу ТД –ТАТМ – ІДТ;  

• спроектовано схему суднової енергогенеруючої термоакустичної си-
стеми використання кріогенного температурного потенціалу скрап-
лених газів та скидної теплоти систем охолодження СЕУ;  

• розроблена низка термоакустичних систем, призначених для вико-
ристання в відновлювальної енергетиці в складі солярних станцій з 
параболічними концентраторами сонячної енергії. 
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Актуальность исследования  
Судоходство является неотъемлемой частью мировой транспорт-

ной системы. Согласно данным UNCTAD, около 90% объема перево-
зимого в мире груза приходиться на морские перевозки. Наряду с тру-
бопроводами, одним из основных средств транспортировки природного 
газа являются суда газовозы сжиженного природного газа (LNG). Доля 
таких судов в мировом флоте растет и в настоящее время составляет 
около 3% как по дедвейту, так и по количеству судов (рис.1).  

Современные подходы к проектированию сложных технических 
систем предусматривают, что судно, как технический объект, должно 
рассматриваться как экономическая и техническая категория [1].  

Важными показателями эффективности любого транспортного 
судна, являются характеристики пропульсивного комплекса и входя-
щей в него судовой энергетической установки (СЭУ), являющейся ча-
стью многоуровневой иерархической структуры судна. Принятие реше-
ний при проектировании СЭУ проводится с учетом технических и эко-
номических ограничений, накладываемых на проектируемый объект. 
Разнообразие требований к СЭУ, часть из которых может противоре-
чить друг другу, приводит к необходимости определения значимости 
критериев выбора типа и состава энергетической установки (рис.2).  

 

 Рис. 1 Состав мирового флота 
на 01.01.2016 

Рис. 2 Приоритетность критериев выбора 
типа и состава энергокомплекса газово-
за LNG  
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Анализ тенденций развития судовой энергетики XXI века позволя-
ет выявить два основных тренда – жесткая регламентация выбросов, в 
первую очередь CO2 и дальнейшее повышение энергетической эффек-
тивности тепловых двигателей и энергетических установок. Для оценки 
эффективности пропульсивного комплекса судна с учетом экологиче-
ского воздействия энергетической установки на окружающую среду 
Международная морская организация IMO в соответствующих резолю-
циях, указывает на необходимость при проектировании применять кон-
структивный индекс энергетической эффективности судна EEDI (Energy 
Efficience Design Index). Физический смысл индекса представляет со-
бой отношение количества произведенного энергетической установкой 
судна парникового газа CO2 к величине транспортной работы судна за 
определенный период времени [2]. 

Необходимость реализации мероприятий по выполнению требова-
ний законодательных актов IMO по снижению экологического воздейст-
вия энергетической установки на окружающую среду определяет за-
прос практики, направленный на повышение эффективности использо-
вания судов газовозов. 

Постановка проблемы 
Комплексное решение научно-прикладной проблемы повышения 

эффективности и экологичности энергетических установок судов газо-
возов на базе рационального использования естественного выпара 
груза в энергетической установке путем термохимической регенерации 
тепла вторичных энергоресурсов тепловых двигателей требует разра-
ботки и исследования соответствующих схемных решений СЭУ, под-
систем и оборудования, а также методологии определения рациональ-
ных параметров СЭУ. 

Результаты исследования 
В результате анализа характеристик существующих и альтерна-

тивных мобильных и транспортных энергетических установок, сформу-
лирована рабочая гипотеза научного исследования, о том, что на  су-
дах-газовозах использование газа естественного выпара груза как топ-
лива энергетической установки целесообразно осуществлять с термо-
химической регенерацией тепла за счет вторичных энергоресурсов в 
тепловых двигателях.  
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Эффективность такой сложной технической системы как СЭУ мо-
жет быть исследована методами математического моделирования, при 
этом многовариантность схемных решений требует выявления взаимо-
связей ее элементов методами системного анализа. 

При исследовании энергетической установки газовоза целесооб-
разно рассматривать ее как три основных взаимосвязанных компонен-
ты: главные двигатели, электроэнергетическое оборудование и систе-
мы обработки испаряющегося в процессе транспортировки груза. 

Современные объектно-ориентированные подходы к проектирова-
нию сложных технических систем [3, 4] предполагают совмещение 
принципов стратегии функциональной декомпозиции с инкапсуляцией 
подсистем. Исходя из этого, при моделировании процессов в энерго-
комплексе с тепловым двигателем и установкой термохимической ре-
генерации тепла вторичных энергоресурсов структурная схема может 
быть представлена в виде системы из трех функционально взаимосвя-
занных подсистем: 

– энергетической подсистемы, в которой химическая энергия топли-
ва преобразуется в механическую, электрическую и тепловую энергию; 

– подсистемы утилизации тепла, предназначенной для преобразо-
вания сбросной теплоты энергетической подсистемы в механическую, 
электрическую и тепловую виды энергии; 

– подсистемы обработки испаряющегося в процессе транспорти-
ровки груза. 

Связь между элементами подсистем осуществляется потоками 
энергоносителей (теплоносителей и рабочих тел циклов), посредством 
которых осуществляются процессы энергетического взаимодействия 
между подсистемами и в целом, в энергетической установке. При ма-
тематическом моделировании процессов в энергетической подсистеме 
основными параметрами являются параметры (давление, температу-
ра, расход) рабочих сред и вторичных энергоресурсов. Для определе-
ния этих параметров использовались специальные программные про-
дукты, размещенные производителями двигателей на официальных 
сайтах (например, on-line программа CEAS Engine Calculations) и раз-
работки научно-исследовательского института «Энергетики и машино-
строения» Национального университета кораблестроения имени адми-
рала Макарова. При моделировании процессов испарения перевозимо-
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го груза применялись методики и алгоритмы сформулированные в [5, 
6].  

В результате исследований были выявлены две группы перспек-
тивных схем энергетических установок судов газовозов, предусматри-
вающие применение термохимических технологий регенерации сброс-
ного тепла [7, 8]. 

К первой группе относятся энергетические установки с термохи-
мической конверсией природного газа за счет вторичных энергоресур-
сов тепловых двигателей. Физическую основу таких установок форми-
рует совокупность процессов, в результате которых под воздействием 
тепла отходящих газов, которое отбирается от них в утилизационном 
устройстве, происходит реакция химического превращения топлива с 
образованием синтез-газа. Исследованиями выявлена перспектив-
ность варианта комбинированной дизель-газотурбинной установки 
(ДГТУ) с термохимической регенерацией (ТХР) тепла отходящих газов 
ГТД путем паровой конверсии углеводородного топлива (рис.3).  

Вторая группа перспективных судовых энергетических установок 
с применением термохимических технологий предусматривает утили-
зацию сбросного низкопотенциального тепла дизельных двигателей 
применением металлогидридных установок непрерывного действия. 
Проанализирована эфективность энергокомплекса на базе двухтоп-
ливных двухтактных малооборотных дизельных двигателей (МОД) с 
утилизационной металлогидридной установкой (УМГУ), источником те-
пла в которой служит промежуточный теплоноситель, циркуляцию ко-
торого обеспечивает циркуляционный насос параллельно через утили-
зационные теплообменники отходящих газов и наддувочного воздуха 
за турбокомпрессором (рис.4). 

Расчетные схемы установок были созданы с помощью системы 
моделирования химико-физических процессов ASPEN Plus. Модели 
учитывают основные физические соотношения: материальный и теп-
ловой балансы; фазовое равновесие; процессы тепло- и массопереда-
чи. 

Исследование проводилось применительно к пропульсивной уста-
новке мощностью ≈ 42 МВт для газовоза типа Q-max грузовместимо-
стью 250 тыс. м3. 
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а) 

 
 

б) 
Рис. 3 ДГТУ с ТХР 

а) 

б) 
Рис. 4 Пропульсивный МОД с УГМУ 

а – схема, б – расчетная модель (ASPEN Plus) 
 

Расчеты показывают значительное снижение достижимого конструк-
тивного индекса энергетической эффективности судна Attained EEDI. 
Полученные значения Attained EEDI соответствуют требованиям IMO 
по Required EEDI, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. 

Выводы  
1. Применение в энергетической установке газовоза LNG термохи-

мических технологий утилизации вторичных энергоресурсов тепловых 
двигателей, позволяет снизить достижимый конструктивный индекс 
энергетической эффективности судна на 35-40% и обеспечить перспек-
тивные требования IMO по энергоэффективности. 

2. Выявлено, что применение утилизационной металлогидридной 
установки в составе пропульсивного комплекса с двухтопливным МОД 
позволяет повысить КПД установки на 5-6%.  

3. Умеренная эффективность применения ДГТУ с ТХР в пропуль-
сивной установке газовоза LNG связана с низкой степенью утилизации 
теплоты при применении серийных ГТД.  
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4. Представляет интерес исследование эффективности применения 
ГТД, оснащенного теплообменником - регенератором с промежуточным 
теплоносителем в ДГТУ с ТХР. 
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УДК 656.13:004 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ  

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У СКЛАДІ  
БОРТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Автори: Грицук І. В., д.т.н., професор, Білоусов Є. В., к.т.н., доцент, Савчук В. П., 
Херсонська державна морська академія, м. Херсон 
 

Виробники транспортних засобів (ТЗ) і розробники систем моніто-
рингу для організації моніторингу параметрів технічного стану в проце-
сах експлуатації ТЗ, забезпечення сервісу, керування працездатністю 
ТЗ за різним призначенням реалізують системи комунікацій між транс-
портним засобом і віддаленим комп'ютером робочого місця системи ке-
рування [1]. Відомі закордонні системи Caretrack (Швеція, Volvo 
Construction Equipment) і ruDi (Німеччина, Fritz Rensmann 
Maschinenfabrik (Дортмунд)), TMD (TEXA Mobile Diagnostics), Schmitz 
Cargobull (Trailerconnect), Dynafleet, GM OnStar, Caterpillar, ДЛН-системи 
(США), Mycarevent (ЄС), MRLN (США) [1] дозволяють здійснювати моніто-
ринг, контроль і керування транспортними засобами там, де є мобіль-
ний зв’язок GPRS/GSM. Всі вище названі системи і більшість інших, 
менш розповсюджених, мають розвинений інтерфейс і дозволяють 
працювати з досить великими й складними мережами. Основним їх не-
доліком є відсутність оцінки спектра сучасних умов експлуатації транс-
порту у взаємодії з визначенням параметрів технічного стану ТЗ. 

Використання систем моніторингу, діагностики та управління пра-
цездатністю на водному транспорті має враховувати специфіку судно-
вих енергетичних систем, як складних об’єктів [3]. Це пов’язано з: різ-
номанітністю і складністю обладнання, що побудовано і працює за різ-
ними фізичними принципами (механічні, електромеханічні, гідравлічні, 
електронні і ін.); суттєвою складністю обладнання і режимами їх роботи; 
обмеженими можливостями відновлення суднового устаткування через 
недостатню кількість і, найчастіше, невисоку кваліфікацію обслуговую-
чого персоналу тощо. 

Відомі виробники “General Electric” (Великобританія), “Mitsubishi” 
(Японія), “Siemens” (Німеччина), “Alstom” (Швейцарія), тощо, встанов-
люють системи моніторингу і діагностування на об’єктах транспортного 
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призначення [5]. Для забезпечення стійкого зв'язку з наземними техніч-
ними службами відповідно до Регламенту радіозв'язку використовують-
ся встановлені на морських і річкових суднах системи передачі даних 
на базі рухомий, фіксованою або радіомовної супутникової зв'язку, на-
приклад ИНМАРСАТ (стандарти C, M, Fleet, BGAN), Iridium, Globalstar , 
Orbcomm тощо [4, 5].  

Можливості комп'ютерних мереж систем моніторингу суднових 
енергетичних систем (СЕС) водного транспорту дозволяють забезпечи-
ти визначення параметрів технічного стану: параметрів головного дви-
гуна; параметрів допоміжного котла; параметрів допоміжних дизелів 
електростанції; електричні параметри поточного стану генераторів; кон-
троль рівнів палива, мастила, води в паливних, витратних, водяних та-
нках і танках питної води; контроль різних напруг суднової мережі, а та-
кож стану напруги суднових акумуляторних батарей; контроль роботи 
механізмів забезпечують роботу ГД (паливних, масляних насосів, насо-
сів охолоджуючої води 1- та 2-го контурів, турбіни) тощо. Отримані дані, 
відповідні поточному стану систем, передаються від судна на віддале-
ний стаціонарний пункт, команди від якого приймаються для управління 
системою керування судном. Такий моніторинг має основні недоліки, 
що полягають у не виділені приймача глобальної навігаційної супутни-
кової системи (GPS) як основного компоненту моніторингу; не передба-
чено можливість фрагментарного зчитування вмісту «чорного ящика», в 
якому зберігаються зібрані дані від різних пристроїв контролю парамет-
рів СТС з боку пунктів моніторингу по каналах супутникового зв'язку 
тощо [4, 5]. 

Проведений аналіз публікацій показав, що питанням дослідження 
систем моніторингу і діагностування та обслуговуючих їх систем пере-
дачі даних приділяється значна увага. Однак питань поліпшення харак-
теристик суднових систем моніторингу присвячено обмежена кількість 
робіт, що пов'язано з особливостями і труднощами вирішення практич-
них завдань оптимізації експлуатаційних показників таких систем [4, 5]. 
Для забезпечення моніторингу стану СЄС необхідно поєднання самого 
процесу моніторингу параметрів технічного стану з використанням еле-
ктронних картографічних навігаційно-інформаційних систем з електрон-
ними мапами (ECDIS) при поєднанні до систем керування суден. Це до-
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зволяє з одного робочого місця керувати ресурсами ходового містка, 
тобто на одному інформаційному електронному екрані судноводій має 
можливість в реальному режимі часу спостерігати положення свого су-
дна на електронній мапі одночасно відносно навігаційних небезпек, ру-
хомих і нерухомих об'єктів, вирішувати завдання вибору оптимального 
та безпечного маршруту руху і бачити параметри СЕС. 

Для досягнення високих техніко-економічних показників експлуа-
тації суднових енергетичних систем (СЕС) потрібен перехід від принци-
пів експлуатації СЕС за призначеними ресурсними показниками до екс-
плуатації за технічним станом систем. Перехід до експлуатації об'єктів 
за їх технічним станом вимагає вирішення концептуальних проблемних 
питань організації моніторингу такого стану в необхідному обсязі.  

Віртуальне підприємство з експлуатації транспорту «ХНАДУ-
ТЕСА» [1] забезпечило можливості його дистанційного використання 
для моніторингу стану ТЗ у складі бортових інформаційно-
діагностичних комплексів (БІДК), дослідження діагностичних параметрів 
і визначення працездатності ТЗ при їх експлуатації в умовах інформа-
ційних можливостей ITS з використанням ІПК «Віртуальний механік 
«НАDI-12»», «Service Fuel Eco «NTU-HADI-12»», «MonDiaFor «HADI-
15», «IdenMonDiaOperСon «HNADU-16»» [1] і може буде адаптовано 
для роботи СЕС.  

На основі викладеного можливо прогнозувати, що подальший ро-
звиток моніторингу параметрів стану транспортних засобів у складі бо-
ртових інформаційно-діагностичних комплексів буде здійснюватись в 
основному в таких напрямках: розвиток систем з відкритою модульною 
архітектурою моніторингу, адаптованою під ТЗ, що дозволить стандар-
тизувати діагностику для різних видів ТЗ і використовувати інтелектуа-
льні модулі обслуговування при дистанційному визначенні потреби в 
ТО і Р для конкретного ТЗ; розробка й застосування більш ефективних 
алгоритмів діагностики несправностей і обґрунтування операцій ТО і Р 
агрегатів і систем різних виробників; розвиток алгоритмів, що застосо-
вуються у бортових блоках керування, для більш точної оцінки стану 
ТЗ, діагностики несправностей у реальному часі й одержання більш по-
вної й точної інформації про причини несправностей. При розв'язанні 
складних діагностичних завдань це дозволяє завантаження спеціаль-
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них діагностичних алгоритмів пошуку несправностей з віддаленого 
центру обслуговування; удосконалення інтерфейсів людина-машина як 
у ТЗ, так і у віддаленому центрі ТО і Р; стандартизація інтерфейсів і 
функціональних можливостей бортових систем моніторингу ТЗ різних 
виробників для скорочення номенклатури діагностичного й випробува-
льного обладнання, а також для розвитку конкуренції серед учасників 
сервісу. 
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УДК 623.827 
ЦВЕТКОВ В. Т. – ОРГАНИЗАТОР ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ 

(к 130-летию со дня рождения) 
Авторы: Наливайко В. С., к. т. н., профессор, Гогоренко А. А., к. т. н., доцент, 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, 
г. Николаев 

 
У истоков дизелестроения в Украине стоял выдающийся конст-

руктор и ученый Василий Трофимович Цветков. 

 
Василий Трофимович Цветков (1887-1954) – технический директор, главный инже-
нер ХПЗ, заведующий кафедрой ДВС ХПИ, доктор технических наук, профессор 

 
Он родился в 1887 г. в Инсарском уезде Пензенской губернии в 

семье личного почетного гражданина. В 1905 г. экстерном окончил 
Уфимскую гимназию. В 1911 г. закончил Харьковский технологический 
институт (впоследствии Харьковский политехнический) по специально-
сти «инженер-механик по тепловым двигателям» и поступил на Харь-
ковский паровозостроительный завод (ХПЗ, впоследствии завод имени 
Малышева) инженером-конструктором, где сразу же включился в раз-
работку проекта первого в России мощного двухтактного дизеля мощ-
ностью 900 л. с. 

До 1914 г. занимал должность конструктора по двигателям в кон-
структорском бюро тепловых двигателей. В 1914 г. на заводе был по-
строен тепловой цех, начальником которого стал В. Т. Цветков, раз-
вернувший работы по совершенствованию конструкций серийных дви-
гателей и созданию собственных заводских перспективных дизелей. 
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Под его руководством завершена доводка мощных газовых двига-
телей для металлургии и быстроходных дизелей для подводных лодок. 
В 1920-1928 г.г. он был помощником главного инженера и начальником 
машиностроительного отдела, принимал участие в создании дизелей. 

Еще до 1917 г. В. Т. Цветков начал педагогическую деятельность 
в родном институте, продолжая работать на ХПЗ, способствовал от-
крытию специальности «Двигатели внутреннего сгорания». 

Свои теоретические разработки и результаты экспериментальных 
исследований В. Т. Цветков обобщил и опубликовал в 1922 г. в книге 
«Теория двухтактных двигателей». Этот труд был переиздан в Герма-
нии – родине дизельных двигателей. В 1926 г. В. Т. Цветков издает 
конспект по теории и конструкции ДВС, которые читал в ХПИ. 

Благодаря Цветкову были установлены тесные производственные 
и научные связи дизелистов ХПЗ и ученых ХПИ. Все эти годы он руко-
водил разработкой на заводе новых конструкций дизелей, нефтяных и 
газовых двигателей, совершенствованием серийных конструкций. 

В 1927 г. В. Т. Цветков был назначен техническим директором 
(главным инженером) ХПЗ. Именно под его руководством в 1928 г. на 
заводе была произведена подготовка к постановке на производство 
мощных двухтактных главных и вспомогательных судовых двигателей 
типа Зульцер. Освоение производства этих дизелей было осуществле-
но заводскими специалистами и рабочими, при использовании только 
отечественных материалов и инструмента без иностранной техниче-
ской помощи. 

23 мая 1929 г. дизелисты ХПЗ изготовили первый дизель 4 - S - 48 
типа Зульцер мощностью 900 л.с., затем началось изготовление дизе-
лей RK-30. Это было большое трудное и творческое достижение кол-
лектива завода, так как эти дизели по своим конструктивным особенно-
стям находились в то время на уровне лучших мировых образцов. По 
этому поводу состоялось торжественное собрание, были вручены па-
мятные знаки «1-й союзный Зульцер» наиболее отличившимся труже-
никам ХПЗ и других организаций. 

На основе накопленного собственного опыта, изучая деятель-
ность зарубежных фирм, отечественных заводов, анализа конструкций 
дизелей типа Зульцер, дизелисты завода под руководством В. Т. Цвет-
кова в 1930 году разработали конструкцию стационарного и судового 



44 Cуднова енергетика: стан та проблеми  
 

 

безкомпрессорного дизеля Д-40 (6ЧР 40/63) средней быстроходности. 
Дизель был спроектирован с высокими технико-экономическими пока-
зателями. В частности, удельный расход топлива равнялся 175 гр/(э 
л.с.·ч), удельная масса – 55 кг/л.с., что было значительно ниже по 
сравнению с немецким аналогом. Первый опытный дизель Д-40 в 4-х 
цилиндровом исполнении был изготовлен в 1931 г. По этому поводу на 
заводе состоялся митинг и был выпущен памятный значок «Ударнику 
за выпуск Д-40». Создание дизеля Д-40 – первого советского безком-
прессорного дизеля, было крупнейшим достижением не только дизели-
стов ХПЗ, но и всего отечественного дизелестроения того времени. 

В 1930 г. Цветков был арестован по обвинению в предательских 
действиях на ХПЗ и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. 
В 1931 г. эта мера была заменена на 10 лет заключения в исправи-
тельно-рудовых лагерях. В том же году был досрочно освобожден. 
Реабилитирован в 1960 г. 

Вокруг В. Т. Цветкова на ХПЗ сформировался сильный творче-
ский коллектив конструкторов, исследователей и производственников. 
В этом коллективе трудились высококвалифицированные специали-
сты-энтузиасты. Наряду с корифеем отечественного дизелестроения, 
каким стал В. Т. Цветков, начали свою творческую работу плеяда та-
лантливых молодых инженеров, пришедших на ХПЗ после окончания 
Харьковского технологического института (К. Ф. Челпан, Я. Е. Вихман, 
Ю. Б. Моргулис и др.), которые ярко проявили себя уже в недалеком 
будущем. 

В 1929 г. по инициативе В. Т. Цветкова в ХПИ была создана лабо-
ратория двигателей внутреннего сгорания, которая стала одной из 
лучших лабораторий этого профиля в высших учебных заведениях от-
расли. 

В июле 1930 г. была создана кафедра «Двигатели внутреннего 
сгорания» в ХПИ и ее первым заведующим стал В. Т. Цветков. Одно-
временно он назначается деканом факультета тепловых и гидравличе-
ских двигателей. В этом же году Цветков стал и первым заведующим 
кафедрой авиационных двигателей в Харьковском авиационном инсти-
туте по совместительству, а также деканом моторостроительного фа-
культета до 1948 г. 
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В ноябре 1931 г. Цветков переходит на постоянную работу в ХПИ, 
а в 1940 г. ему была присуждена ученая степень доктора технических 
наук и он назначается заместителем директора ХПИ по учебной и на-
учной работе (звание профессора ему было присвоено еще в 1927 г.). 

В годы войны В. Т. Цветков вынужден был оставаться в оккупиро-
ванном Харькове. После войны вместе с коллективом кафедры активно 
участвует в восстановлении промышленности Харькова: постановке на 
производство тепловозных и судовых двигателей Д50 и Д100 на ХЗТМ 
им. Малышева, в организации моторного производства на Харьковском 
тракторном заводе, в ремонте дизельных электростанций предприятий 
города. На восстановленном в лаборатории оборудовании велись ис-
следования по судовым дизелям 37Д (6ДР 39/45), ДН 23/30 
(12ДН 23/30) для Коломенского завода и для завода «Русский дизель» 
(г. Ленинград). 

В. Т. Цветков проработал в ХПИ 22 года, но связь с ХПЗ не пре-
рывал: был консультантом, принимал непосредственное участие в соз-
дании судовых и тепловозных дизелей. В 1953 г. вышел из печати его 
капитальный труд «Двигатели внутреннего сгорания». В нем был 
обобщил и проанализировал опыт дизелестроения в целом по стране 
и, в частности, на ХПЗ с 1911 по 1952 г. 

Доктор технических наук, профессор В. Т. Цветков был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд 
в отечественной войне 1941-1945 гг.». Ушел из жизни Василий Трофи-
мович в 1954 г. Он занимает достойное место в плеяде его современ-
ников – выдающихся ученых и конструкторов в области двигателей 
внутреннего сгорания, таких как Б. С. Стечкин, Н. Р. Бриллинг, В. А. 
Ваншейдт, В. Ю. Гиттис, Л. К. Мартенс, А. А. Микулин, А. Д. Чаромский. 

Замечательный инженер-практик моторостроения, крупный уче-
ный двигателестроитель, выдающийся педагог и организатор В. Т. 
Цветков основал богатые традиции, которые всегда были и остаются 
основой подготовки высококвалифицированных специалистов по дви-
гателям внутреннего сгорания. 

Среди учеников профессора В. Т. Цветкова – выдающийся уче-
ный в области теории ДВС, профессор Н. М. Глаголев (заведующий 
кафедрой ДВС ХПИ в 1954-1970 гг.); заслуженный деятель науки и тех-
ники Украины, лауреат Государственной премии Украины, профессор 
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А. Ф. Шеховцов (заведующий кафедрой ДВС ХПИ в 1970-2001 гг.); 
Я. Э. Вихман и К. Р. Челпан – творцы дизеля В-2 для легендарного тан-
ка Т-34, лучшего на полях Второй мировой войны и многие другие. 

Заведование профессором В. Т. Цветковым кафедрами ДВС од-
новременно в двух ведущих вузах способствовало образованию мощ-
ных связей между кафедрами Харьковского авиационного и Харьков-
ского политехнического институтов. Поэтому выпускники ХАИ стали 
ведущими специалистами в КБ и на заводах танкового двигателе-
строения, а выпускники ХПИ, как авиаторы, – на авиадвигателестрои-
тельных предприятиях (среди них А. Г. Ивченко – генеральный конст-
руктор, основатель Запорожского бюро «Прогресс», которое носит его 
имя). 
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Секція № 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 
 
 

УДК 629.5:504 
ДОСЛІДЖЕННЯ ШУМОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 
Автори: Рижков С. С., д. т. н., професор, Мозговий А. М., доцент, Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 
 

За останній час проблема боротьби з шумом і вібрацією стала од-
нією з важливих і в Україні, і в інших країнах. Аналізуючи сучасний стан 
та світові тенденції розвитку у галузі боротьби з шумовим та вібрацій-
ним забрудненням як в промисловості так і на транспорті є складною та 
до кінця не вивченою проблемою. Негативний вплив шуму на продукти-
вність праці та стан здоров’я людини загально невідомий. Під час робо-
ти в умовах високих рівнів шуму та звукової вібрації продуктивність ру-
чної роботи може знизитись до 60 %, а кількість помилок, що трапля-
ються при розрахунках, зростає, більш ніж на 50 %. При тривалій роботі 
в умовах високих рівнів шуму та звукової вібрації в першу чергу пору-
шується робота нервової та серцево-судинної систем та органи трав-
лення. Встановлено, що для 30 % людей шум є причиною передчасного 
старіння. 

Особливо шкідливий вплав шуму та вібрації спостерігається на 
водному транспорті. Судові умови характеризуються перебуванням екі-
пажу та пасажирів під шкідливим впливом шуму протягом всієї доби. 
Шкідлива дія шуму погіршується від сукупної дії шуму, вібрації та зака-
чування, характерних для умов перебування на судах. 

Найбільш небезпечними вважаються шуми низької частоти, до 
300 Гц. Їх зниження достатньо складна задача, із-за того що елементи 
конструкцій корпусу судна можуть випромінювати ці звуки під впливом 
звукових та вібраційних коливань. 
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Дослідження проводились на борту буксира-штовхача БТ-431 

(табл.1). 
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Таблиця 1 – Загальні характеристики буксира БТ-43. 
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Для зниження вібраційного та шумового забруднення на буксирі 
БТ-431 застосовуються наступні заходи: 

- однокаскадна система віброізоляції головної енергетичної уста-
новки; 
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- переборки машинного відділення виконанні з металу без додат-
кової звукоізоляції; 

- у приміщеннях для відпочинку відсутні додаткові звукоізоляційні 
заходи. 

Проведені дослідження рівнів шуму показали, що у машинному 
відділені рівні звукового тиску перевищують гранично допустимі зна-
чення. Не виконання нормативних значень рівнів звукового тиску спо-
стерігається і у інших приміщеннях даного судна. 

Слід зазначити, що обрані об’єкти дослідження є типовими судна-
ми, які використовуються на флоті України та за кордоном. 

Для зниження віброакустичних забруднень запропоновано засто-
сування двокаскадної віброізоляції разом з комплексною ізоляцією 
конструкцій сучасними композитними матеріалами. 
 

 

УДК 621.18.063  
ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТИПУ «SUNROD» 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ  
ЕФЕКТИВНОСТІ СУДНОВОЇ КОТЕЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 

Автори: Долганов Ю. А., канд. техн. наук, Костик М. П., магістрант, Кисе-
льов В. А., магістрант, Крамний І. В., магістрант, Вишневий П. С. , магістрант, 
Національний Університет кораблебудування, м. Миколаїв 
 

В конструкціях сучасних суднових котлів фірм Alfa-Laval Aalborg, 
Kangrim та ін. з метою підвищення ефективності теплообміну, змен-
шення аеродинамічного опору та покращення масогабаритних показни-
ків використовуються конвективні іголчасто-оребрені елементи типу 
«Sunrod» (рис.1) [1, 2]. Так як виробники не публікують дані щодо ефек-
тивності котлів з даним типом оребрення, то для визначення впливу та-
кого рішення на теплову ефективність та експлуатаційні показники ко-
тельної установки судна необхідно провести дослідження та розробити 
методику розрахунку таких поверхонь нагріву. 

Основною проблемою для визначення ефективності такого рішен-
ня є різноманіття конструкцій та способів використання таких конвекти-
вних елементів. Аналіз літературних джерел показав, що найбільш 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UDC&Z21ID=&S21FMT=UDC&S21ALL=%3C.%3EU=621%2E18%2E063%3C.%3E&P21DBN=OKW&S21COLORTERMS=0
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придатними для розрахунків при поперечному та поздовжньому оми-
ванні є залежності наведені у [3] для проволочно-оребрених поверхонь. 
Визначення коефіцієнта забруднення та коефіцієнта повноти омивання 
також викликає багато складностей пов’язаних з конфігурацією газохо-
ду і характером течії газів. 

  
 

Рис.1 Конвективні елементи з іголчастим оребренням 
 
Для вирішення поставленої задачі була створена тривимірна мо-

дель та проведено комп’ютерне моделювання течії відхідних газів при 
поздовжньому омиванні ігольчасто оребреного елемента. В 
комп’ютерній моделі розв’язувалася задача конвекції та теплопровідно-
сті в твердих тілах та газах.  Результати у вигляді полів швидкостей на-
ведено на рис. 2. 
Висновок  

Проведений аналіз конструкцій сучасних суднових допоміжних кот-
лів показав, що однією з тенденцій щодо підвищення теплової та екс-
плуатаційної ефективності є використання розвинених конвективних 
поверхонь нагріву з іголчастим оребренням. В результаті проведеного 
інформаційного пошуку було визначено, що відсутність методики роз-
рахунку іголчастого оребрення робить неможливим визначення вели-
чини впливу таких конвективних поверхонь на ефективність суднової 
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котельної установки. В результаті попереднього комп’ютерного моде-
лювання поздовжнього обтікання іголчастого елементу отримані поля 
швидкостей які в подальших дослідженнях будуть використані для 
отримання даних щодо аеродинамічного опору пучка та коефіцієнтів 
тепловіддачі. 

           
Рис.2 Поля швидкостей при поздовжньому обтіканні іголчастих елементів 
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Разработка и создание новых эффективных систем газовыпуска 

являются трудоемким и дорогостоящим процессом, включающим в се-
бя теоретические и экспериментальные исследования, модельные и 
натурные испытания конструкции и их элементов 

Для кораблестроения Украины с учетом ограниченного финанси-
рования программ, актуальным являются методы теоретического и ма-
тематического исследования и проведение физических исследований 
на геометрически уменьшенных моделях таких устройств. 

В докладе представлены результаты теоретического и экспери-
ментального исследования газовоздушного охладителя (ГВО) выпуск-
ных газов двигателей и котлов судовых энергетических установок, ис-
пользуемого для снижения интенсивности теплового излучения дымо-
вой трубы и температуры газового факела. 

Разработана методика предварительной оценки габаритов ГВО, 
выполненного в виде неоднородного эжектора с сопловым аппаратом. 
Методика основана на уравнениях материального и теплового балан-
сов рабочих веществ ГВО. 

Установлена возможность проведения модельных и эксперимен-
тальных исследований рабочих процессов в ГВО на уменьшенных фи-
зических моделях при увеличенных скоростях выпускных газов в об-
ласти автомодельности, характеризуемой числами Рейнольдса 
(3,0…3,8) 105.  

Проведено исследование CFD-модели газодинамических процес-
сов в ГВО. В результате численного моделирования получены поля 
распределений температур, давлений и скоростей по сечениям ГВО. 
CFD-моделирование позволяет производить расчеты и оптимизацию 
новых конструкций ГВО на этапе проектирования без проведения теп-
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лотехнических испытаний, как на основном, так и на частичных режи-
мах работы. 

Выполнено экспериментальное исследование рабочей модели 
ГВО в масштабе 1:5 методом «горячей продувки на режимах 40, 100, 
120 и 130 % нагрузки стенда, которые охватывают диапазон чисел 
Рейнольдса (1,2…3,8) 105.  Полученные значения коэффициента со-
противления составили ςм = 2,42…2,99. На режимах 100, 120 и 130  0% 
нагрузки коэффициенты сопротивления имеют близкие значения  
ςм = 2,42…2,63. В области автомодельности значения коэффициента 
сопротивления в доверительном интервале ±4,4 % укладываются на 
прямую ςм = 2,52. 

Приведен сравнительный анализ характеристик газовоздушного 
потока, полученных при проведении численного моделирования, с ре-
зультатами теплотехнических испытаний рабочей модели ГВО. По-
грешность расчета температуры газо-воздушной смеси на срезе дымо-
вой трубы на 100  % нагрузке составляет 4,6 %.  Полученные значения 
погрешности расчета показывают корректность работы математиче-
ской модели. 
 
 
УДК 621.436 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ ПОЛЕГШЕННЯ ПУСКУ 

ТРАНСПОРТНОГО ДВИГУНА, ПРАЦЮЮЧОГО НА ЗРІДЖЕНОМУ  
ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ, В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Автор: Погорлецький Д. С., старший викладач, Херсонська державна морська 
академія, Херсон 
 

Однією з проблем ефективної експлуатації транспортних двигунів 
внутрішнього згорання (ДВЗ), працюючих на зрідженому газовому па-
ливі, вагоме місце займає їх передпускова теплова підготовка. Це осо-
бливо важливо для забезпечення працездатності двигунів транспорт-
них засобів працюючих на зрідженому газовому паливі при низьких те-
мпературах оточуючого середовища. Особливо складним, є «холод-
ний» пуск, тобто пуск непрогрітого двигуна в умовах низьких темпера-
тур оточуючого середовища.[1] При низьких температурах оточуючого 
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середовища і самого транспортного двигуна пуск суттєво ускладнюєть-
ся, надійність пуску істотно знижується, а час підготовки до прийняття 
навантаження зростає. Для вирішення даної проблеми використовують 
системи передпускового підігріву транспортного двигуна. 

Процес пуску транспортного двигуна, працюючого на зрідженому 
газовому паливі в умовах низьких температур оточуючого середовища, 
ускладнений тим що редуктор випарник газової системи живлення пот-
рібно попередньо підігріти для достатнього випаровування газового па-
лива до температури 40 - 55 оС. При невиконанні цієї умови зменшуєть-
ся швидкість поширення фронту полум'я, не забезпечується в момент 
пуску оптимальний склад паливної суміші при низьких температурах. 
Для одночасного з пуском забезпечення переходу транспортного дви-
гуна на зріджене газове паливо при низьких температурах оточуючого 
середовища, пропонується встановити систему прогріву передпусковий 
підігрівач транспортного двигуна та газового редуктора випарника на 
основі теплового акумулятора фазового переходу [1]. Інші способи пе-
редпускового прогріву двигуна [2, 3], на основі проведеного аналізу 
способів передпускового прогріву двигунів і транспортних засобів, на 
думку автора, не спроможні забезпечити безпечність і незалежність 
транспортного засобу від положення в умовах експлуатації. Розробка 
та використання подібних систем прогріву транспортних двигунів є пер-
спективним для використання на транспорті. 
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Александров і інш. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 
2015.- 314с. 
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УДК 621.431.74 
МЕТОД КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СУДОВОЙ  

ДИЗЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ В ЭКПЛУАТАЦИИ 
Авторы: Кучеренко Ю. Н., Варбанец Р. А., д.т.н., профессор, Одесский нацио-
нальный морской университет, Одесса 
 

При эксплуатации судовых дизельных установок (СДУ) возникают 
противоречия, связанные с контролем паспортных данных дизелей. В 
паспортах указаны значения эффективных параметров, при этом на 
практике можно определить лишь среднее индикаторное давление и, 
соответственно, рассчитать индикаторную мощность, индикаторный 
момент и удельный индикаторный расход топлива. То есть, в распоря-
жении экипажа имеются средства контроля индикаторных параметров, 
но при этом отчетные формы необходимо вести в эффективных пока-
зателях, приблизительно оценивая величину механического коэффи-
циента полезного действия на текущем нагрузочном режиме. 

Основным документом, предписывающим контроль эффективных 
показателей, является Резолюция ИМО MEPC.214(63) по поводу опре-
деления коэффициента энергоэффективности судов. Судовладельцев 
обязывают проводить испытания судовых дизелей с обязательным из-
мерением эффективных крутящих моментов на валу. Такие измерения 
можно проводить с помощью электронных торсиометров (Siemens, 
Datum Elektroniks, MARIDIS и др.). Установка и калибровка таких уст-
ройств производится исключительно силами внешних метрологических 
фирм и связана с материальными и временными затратами. 

Эксплуатация СДУ обычно происходит на экономичных режимах 
40-80% от номинальной мощности, а иногда и ниже. Значение механи-
ческого КПД на этих режимах существенно меньше указанных в доку-
ментации значений и его оценка, производимая без специальных 
средств и методов, осуществляется весьма приблизительно.  

Для определения параметров нагрузочного режима СДУ выбран 
метод профессора Г.А. Конакова, основанный на соотношении индика-
торных мощностей. Исследована возможность использования методов 
спектрального анализа виброакустических полей газотурбонагнетате-
лей СДУ для идентификации нагрузочного режима.  
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Показано, что определение индикаторных параметров СДУ во 
время эксплуатации производится с максимальными относительными 
погрешностями до 3% с помощью систем мониторинга рабочего про-
цесса. Частота вращения коленчатого вала СДУ может определяться с 
погрешностью до 1%. В этом случае суммарная погрешность опреде-
ления механического КПД по методике профессора Г. А. Конакова мо-
жет достигать 5%, что сравнимо с погрешностью эмпирического опре-
деления механического КПД по данным ходовых испытаний СДУ. 

ВЫВОДЫ 
Представлено новое решение задачи определения механического 

КПД СДУ на текущем эксплуатационном режиме. Полученные в работе 
научные и практические результаты позволяют сделать нижеперечис-
ленные выводы. 

1. Анализ показал, что несмотря на существующие требования 
IMO и большинства классификационных обществ определение эффек-
тивных показателей СДУ является сложной задачей, которая не реша-
ется в эксплуатации без применения специальных методов и средств. 

2. В связи со сложностью метрологической поддержки и высокой 
стоимостью аппаратных систем измерения крутящего момента на валу 
большинство морских транспортных судов не оборудовано ими в на-
стоящее время. При этом имеется возможность непосредственно во 
время эксплуатации определять индикаторные параметры рабочего 
процесса (среднее индикаторное давление и мощность) и частотные 
характеристики газотурбонагнетателей СДУ. 

3. Полученные результаты показали, что определение индикатор-
ных параметров СДУ во время эксплуатации производится с макси-
мальными относительными погрешностями до 3% с помощью систем 
мониторинга рабочего процесса. Используемые методы позволяют оп-
ределять частоту вращения коленчатого вала СДУ с погрешностью до 
1%. Определение эффективных показателей СДУ по разработанной в 
диссертации методике может быть выполнено с относительной по-
грешностью до 5%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 21792-89 
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для косвенных методов расчёта и сравнимо с погрешностью эмпириче-
ского определения механического КПД по данным ходовых испытаний. 

4. Установлено, что частота вращения ГТН СДУ на текущем на-
грузочном режиме может быть определена с погрешностью менее 1 % 
с помощью методов спектрального анализа виброакустических сигна-
лов компрессора ГТН.  

 
 

УДК 621.431.74.018.3:51 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ «МЕТОДА УТОЧНЕНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ» В ЗАДАЧЕ  

ВЫЧИСЛЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА 
Авторы: Головань А.И., к.т.н., доцент, Палагин О.А., старший механик, Пышнен-
ко А.Г., второй механик, Одесский национальный морской университет, Одесса 

 
Эксплуатация СЭУ в современных условиях глобализации и раз-

вертывания современных систем передачи данных породило задачу, 
решение которой требует организации дистанционного контроля пара-
метров работы судовой дизельной установки (СДУ). Действующие в 
настоящий момент требования МАРПОЛ 73/78 П.VI ограничивают про-
цент выбросов NOx и SOx в выпускных газах СДУ. Превышение этих 
норм, возникающее по причине отсутствия детальной объективной ин-
формации о состоянии СДУ, влечет за собой очень большие штрафы 
судовладельцев. Кроме этого, регулярный контроль эксплуатационных 
параметров повышает уровень технической эксплуатации СДУ и спо-
собствует не только детальному учету эксплуатационных затрат и пла-
нированию ремонтов, но и эффективному управлению сложной много-
системной современной СДУ. 

Особое внимание, в сложившейся ситуации, уделяется контролю 
расхода топлива. Одним из применяемых средств измерений является 
турбинный преобразователь расхода (ТПР). ТПР предназначены для 
выдачи информации об объемном расходе измеряемой жидкости в ви-
де частотного электрического сигнала синусоидальной формы, напря-
жение и частота которого пропорциональна измеряемому расходу. Из-
меряемая среда: неагрессивные смазывающие жидкости (углеводоро-
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дистые топлива, жидкости гидросистем, промышленные масла); неаг-
рессивные несмазывающие жидкости (вода, спирт, аммиак); однофаз-
ные криогенные жидкости (оксид, энерген); агрессивные жидкости 
(амил. меланж 1). Температура  измеряемой среды: от минус 200 до 
200°С – для неагрессивных и однофазных криогенных жидкостей; от 
минус 60 до 50°С – для агрессивных жидкостей. Величина выходного 
сигнала на нижнем пределе измерения от 25 до 40 мВ; на верхнем 
пределе измерения от 1500 до 2000 мВ. Частота выходного сигнала от 
1 до 600 Гц. Для индикации расхода жидкости протекающей через ТПР 
и передачи измеренной информации на персональный компьютер, ав-
торами и сотрудниками МНПП «ЛЕПТОН» был разработан «Вычисли-
тель расхода LN-03F» (вычислитель). Вычислитель построен на микро-
процессоре ARM семейства STM32F4, оснащен TFT-экраном и сенсор-
ной панелью. Вычислитель имеет три входа для подключения ТПР. 

 

 
Рис.1. Рабочий экран «Вычислителя расхода LN-03F» 

 
В процессе разработки и испытания «Вычислителя расхода LN-

03F» авторы столкнулись с проблемой значительной зашумленности 
выходного сигнала ТПР, особенно в районе 50 Гц. С целью устранения 
влияния шумов на результат вычисления расхода был применен метод 
уточнения результата преобразования Фурье. Указанный метод про-
шел апробацию и показал свою эффективность при использовании в 
оборудовании системы DFM  (интернет мониторинг судовой энергети-
ческой установки). Применение цифровой фильтрации, а также метода 
уточнения результата преобразования Фурье позволило: 
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- исключить влияние нестационарных шумов на выходной сигнал 
ТПР; 

- повысить класс точности устройства до 0.5. 
 
 
УДК 629.5.031.32:533.666 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ И ТЯГА СУДОВОГО КАЙТА 
Авторы: Шостак В. П., к. т. н., профессор, Кисарова А. И., преподаватель На-
циональный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев 
 

Судовые кайты [1] – экологически чистые движители, работающие 
совместно с гребным винтом и обеспечивающие движение судна. Их 
работа осуществляется на открытых океанских акваториях. Созданы и 
испытаны кайты площадью от 80 до 640 м2, которые при благоприят-
ных скоростях и направлениях ветра имеют удельную полезную тягу 
около 600 Н/м2.  

Однако эффективное применение кайта лимитируется его време-
нем работы на морском судне в течение всего срока службы, и без оп-
ределения этого времени невозможно обосновано принять соответст-
вующее проектное решение. 

Оценим это время применительно к среднетоннажному танкеру 
типа «Дмитрий Медведев» [2], работающему в Северной Атлантике по 
круговому рейсу, изображенному на рис. 1. Как известно, на этой аква-
тории дуют благоприятные для кайта ветры, в частности, Северо-
восточные пассаты и Западные ветры. Как мы полагаем, эта акватория 
весьма привлекательна для применения судовых кайтов.  

Мировой океан в плане скоростей и направлений ветров изучен; 
для удобства разделен на климатические районы, и для каждого рай-
она имеются законы распределения параметров ветра, как правило, в 
виде частотных таблиц по сезонам: зима, весна, лето и осень [3].  

Используя эти законы и моделируя движение танкера по указан-
ному круговому маршруту со скоростью около 14 уз, рассчитана инте-
гральная гистограмма распределения скоростей ветра (рис. 2). Ско-
рость ветра более 16,7 м/с маловероятна (1,6 %) и в практических рас-
четах ею можно пренебречь. С другой стороны, ветер со скоростью 
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менее 3 м/с, составляющий 4,6 %, не пригоден для работы кайта. Та-
ким образом, относительное возможное время работы кайта, исходя 
лишь из скорости ветра составляет τ�𝑉 = 94 %. 
 

 
Рис. 1. Маршрутная линия кругового рейса с указанием доминирующих ветров 

 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения скоростей ветра за срок службы судна и мате-

матическое ожидание его скорости M(VВ) 
 

Тяга кайта и возможность его работы зависит не только от скорости 
ветра, но и от его направления по отношению к курсу судна. В общем 
случае кайт может работать с углами направления ветра 230°, т.е. ис-
ключая направления 130° встречных ветров [1]. На рис. 3 представлена 
интегральная гистограмма направления ветра для указанного выше 
кругового рейса. Она получена путем имитационного моделирования 
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за весь 25-летний срок службы танкера при количестве статистических 
испытаний N* = 1000 [4]. Поскольку при углах направления ветра 
меньших 90° с учетом курсового ветра со скоростью ~7 м/с тяга кайта 
незначительна, то практический диапазон работы кайта, исходя лишь 
из направления ветра, составляет 90°...180°. При этом, относительное 
время работы кайта составляет τ�𝑞 = 83 %, а с учетом и скорости, и на-
правления ветра –  

τ�𝑉𝑞 = τ�𝑉 ∙ τ�𝑞/100 = 0,94 ∙ 0,83: 100 = 78 %. 
 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения направления ветра по отношению к курсу суд-

на за его срок службы и математическое ожидание его угла M(qВ) (аналогичное 
распределение и для углов 180...360°) 

 
Как следует из рис. 3, вероятность работы кайта с углами 

170°…190° (попутный ветер) составляет ~34 %. Несмотря на то, что 
кайт описывает траекторию «восьмерка» с большой амплитудой (до 40 
м и более ) [1], при направлениях ветра ~180° и его скоростях ~7 м/с 
работа кайта крайне малоэффективна или невозможна, что составля-
ет, согласно расчетам, τ�п ≅ 3,5 % от общего времени эксплуатации. Та-
ким образом, относительное интегральное время работы кайта с 
большой вероятностью для среднетоннажного танкера применительно 
к указанному круговому рейсу будет 

τ� = τ�𝑉𝑞 − τ�п = 78 − 3,5 = 74,5 %. 
Обычно в литературе указывается достижимая максимальная тя-

га кайта, что можно отнести к весьма ограниченной информации с точ-
ки зрения оценки и принятия проектного решения относительно уста-
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новки на судне кайта. Тяга кайта, по своей природе, является вероят-
ностной величиной, и без закона распределения ее значений суждения 
о ней не могут быть сколько-нибудь весомыми. 

На рис. 4 представлена расчетная гистограмма тяги кайта SKS640 
танкера типа «Дмитрий Медведев» за весь 25-летний срок службы 
применительно к указанному выше круговому рейсу. При тяге кайта 
менее 10 кН, что составляет около 1,5 % сопротивления движению 
судна, включение в работу кайта представляется излишним. Малове-
роятностные события ~1 и 3 %, что соответствует тяге более 360 и 340 
кН, с практической точки зрения не являются существенными. Широкий 
диапазон возможной тяги кайта, как следует из рис. 4 от 10 до 340 кН, в 
известном смысле, характеризуется почти равномерным законом рас-
пределения с математическим ожиданием 140 кН. Это значение со-
ставляет ~20 % сопротивления движению судна.  

 

 
Рис. 4. Гистограмма распределения полезной тяги кайта SKS640 площадью 640 м2 

и математическое ожидание тяги M(PК) 
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гистр СССР. – М.: Транспорт, 1974. – 359 с.  4.  Шостак, В. П. Имитаци-
онное моделирование судовых энергетических установок [Текст] / В. П. 
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УДК 621.648 
СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ ОКСИДОВ АЗОТА СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ  

Автор: Куропятник А. А., аспирант, Национальный университет «Одесская мор-
ская академия», Одесса 
 

Основным источником энергии, обеспечивающим работу судовых 
энергетических установок, в том числе двигателей внутреннего сгора-
ния, является топливо. Судовые двигатели внутреннего сгорания яв-
ляются крупнейшими потребителями жидкого топлива. Мощность глав-
ных двигателей, производимых ведущими дизелестроительными фир-
мами Mitsubishi, MAN Diesel, Wartsila-Sulzer достигает 56000…81000 
кВт, а вспомогательных двигателей 2500…4200 кВт. При среднем 
удельном эффективном расходе топлива 175…188 г/(кВт⋅ч) суточный 
расход топлива главным двигателем может составлять 235…350 
тонн/сутки, а вспомогательными двигателями, количество которых на 
современных судах до 4-х, а количество параллельно работающих до 
3-х, до 8…10 тонн/сутки. При этом в атмосферу выбрасывается 16…24 
тонн/час выпускных газов, в состав которых входят токсичные компо-
ненты. В связи с эти целый ряд международных организаций (в частно-
сти International Maritime Organization – IMO) вводят строгие требова-
ния, выполнение которых позволяет обеспечить экологические пара-
метры работы судовых дизелей [1]. 

Оксиды азота занимают первое место среди вредных выбросов 
практически на всех режимах работы дизелей, вне зависимости от их 
типа, класса, размерений и конструктивных особенностей. Доля оки-
слов азота в суммарных выбросах составляет 30…80% по массе и 
60…95% по эквивалентной токсичности. Выбрасываемые в атмосферу 
окисла азота наряду с аэрозолями и хлорорганическими соединениями 
разрушают озоновый слой, который находится на высоте 25 км и по-
глощает 99% солнечных и ультрафиолетовых лучей [2]. 

В соответствии с требованиями Annex VI MARPOL 73/78 макси-
мальное значение NOХ в выпускных газах на должно превышать со-
ставляет 14.4 г/(кВт⋅ч), а при эксплуатации судов в районах контроля 
выбросов NOx этот параметр не должен превышать 3,4 г/(кВт⋅ч) – рис. 1 
[3]. 



64 Cуднова енергетика: стан та проблеми 

 
Несмотря на разработку тепловых двигателей, работающих на 

природном газе или биодизельном топливе, подавляющее количество 
морских судов используют для своего движения жидкое топливо, по-
этому задача снижения концентрации выбросов в атмосферу вредных 
выбросов, образующихся при его сгорании, будет по минимальной 
оценке актуальна на протяжении ближайшего десятилетия. 

 

 

 
 

Рис. 1 Требо-
вания Прило-

жения VI 
MARPOL по 

максимальному 
уровню эмис-
сии NOX в вы-
пускных газах 

 
Способы снижения концентрация NOХ в выпускных газах подраз-

деляются на первичные и вторичные. К первичным относятся меры по 
оптимизации процесса смесеобразования, подачи и горения топлива, а 
также совершенствования конструкции топливной аппаратуры. Вторич-
ные способы (селективное или неселективное каталитическое восста-
новление) подразумевают очистку уже образовавшихся выпускных га-
зов перед их выпуском в атмосферу в дополнительно установленных 
специальных устройствах (реакторах) [4].  

Наибольшее распространение среди первичных методов снижения 
эмиссии NOX получили следующие: 

1) увлажнение воздуха наддува; 
2) применение водо-топливных эмульсий; 
3) использование прямого впрыска воды в цилиндр дизеля; 
4) модернизация конструкции топливной аппаратуры; 
5) использование системы Exhaust gas recirculation (EGR). 
В последнее десятилетие системы рециркуляция отработавших га-

зов все шире применяются как в стационарной, так и в судовой энерге-
тике для снижения концентрации оксидов азота NOХ в выпускных газах 
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дизелей. Разработка данных систем и их установка выполняются для 
вновь проектируемых судов. Широкого опыта технической эксплуата-
ции этих систем в настоящее время не существует, а рекомендации по 
их использованию в основном базируются на теоретических исследо-
ваниях и моделировании происходящих при этом процессах [5].  

Экспериментальные исследования по влиянию системы рецирку-
ляции выпускных газов на экологические, энергетические и экономиче-
ские показатели работы двигателя внутреннего сгорания выполнялись 
на судовом малооборотном дизеле 7UEC60LS фирмы Mitsubishi, рабо-
тающему по двухтактному циклу и оборудованному штатной системой 
ERG.  

Основные характеристики дизеля: 
диаметр цилиндра – 600 мм; 
ход поршня – 2400 мм; 
количество цилиндров – 7; 
номинальная мощность – 12600 кВт; 
частота вращения, соответствующая номинальной мощности – 82 

об/мин. 
Принципиальная схема дизеля 7UEC60LS фирмы Mitsubishi с сис-

темой рециркуляции выпускных газов показана на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема системы рециркуляции выпускных газов для судо-

вого малооборотного дизеля: 
1, 5 – газотурбонагетатель; 2 – выпускной коллектор; 3 – управляющий клапан 

системы рециркуляции выпускных газов; 4 – скруббер; 6 – водяной насос; 7 – во-
дяная цистерна; 8 – газовый нагнетатель с электрическим приводом; 9, 11 – охла-

дитель наддувочного воздуха; 10 – воздушный ресивер 
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Выпускные газы из цилиндров дизеля поступают в общий выпуск-

ной коллектор 2 и далее к газотурбонагнетателям 1 и 5, после чего че-
рез газовыпускную трубу удаляются в атмосферу. Газотурбонагнетате-
ли забирают воздух из машинного отделения и после сжатия направ-
ляют его через охладители 9 и 11в воздушный (продувочный) ресивер 
10. При этом газотурбонагнетатель 5 оборудован системой рециркуля-
ции выпускных газов, которая состоит из управляющего клапана 3, 
скруббера очистки газов 4, газового нагнетателя 8, водяной цистерны 7 
и водяного насоса 6. В случае использования системы рециркуляции 
выпускных газов их количество регулируется клапаном 3. Выпускные 
газы очищаются и предварительно охлаждаются в скруббере 4, после 
чего дополнительным нагнетателем 8 подаются на смешение с возду-
хом (поступающим из газотурбонагнетателя 5) и поступают к охладите-
лю 9, воздушному ресиверу 10 и далее в цилиндр дизеля. Газовый на-
гнетатель 8 представлял из себя вентилятор с постоянной геометрией 
проходного сечения.  

Целью исследования было определение изменения концентрации 
NOX в выпускных газах для различной степени рециркуляции выпуск-
ных газов. 

Степень рециркуляции уходящих газов во время экспериментов 
изменялась в следующих значениях: EGR=4,7 %, EGR=9,8 %, 
EGR=14,6 %, EGR=18,8 % и рассчитывалась по выражению 

,
α

EGR EGRα
=   

где α – текущее значение коэффициента избытка воздуха в зависимо-
сти от нагрузки дизеля; 

αEGR – коэффициент избытка воздуха при использовании системы 
рециркуляции выпускных газов. 

Для определения степени EGR коэффициент избытка воздуха α 
определялся с учетом объемных концентраций O2,Gas и N2,Gas в выпуск-
ных газах (измеряемых с помощью газоанализатора Testo350XL) по 
выражению 

.

N
O

76,31

1α

Gas 2,

Gas 2,−
=   
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Эксперименты выполнялись для следующих скоростных режимов 
работы дизеля: 55, 65, 75 и 80 об/мин, что соответствовало значениям 
относительной мощности дизеля: 0,3Nenom, 0,5Nenom, 0,77Nenom и 
0,93Nenom. В качестве Nenom принималась номинальная мощность, соот-
ветствующая своему значению коэффициента избытка воздуха α. 

Для определения энергетических показателей работы дизеля про-
изводилось его индицирование с помощью судовой системы диагно-
стики Doctor, позволяющей определить эффективную мощность дизеля 
на любом из рассматриваемых режимов [6].  

Результаты исследований приведены на рис. 3 в виде номограммы 
изменения эмиссии NOX в функции частоты вращения коленчатого ва-
ла для различной степени рециркуляции выпускных газов. 

 

Рис. 3. Изменение концентрации 
оксидов азота NOX, г/(кВт⋅ч) в вы-

пускных газах судового дизеля 
7UEC60LS фирмы Mitsubishi в 

зависимости от частоты враще-
ния п, об/мин и степени EGR, %: 

0 – работа без рециркуляции 
(EGR=0%;) 1 – EGR=4,7%; 2 – 

EGR=9,8%; 
3 – EGR=14,6%; 4 – EGR=18,8%  

 
В результате исследований сделаем следующие выводы. 
Необходимость обеспечения требуемых экологических параметров 

работы судовых дизелей (в частности эмиссии NOX в выпускных газах) 
вынуждает использовать дополнительные технологические решения. 
Одним из таких вариантов является комплектация судовых дизелей 
системами EGR, обеспечивающими принудительную подачу в цилиндр 
части выпускных газов из газо-выпускной системы. Система EGR сни-
жает количество воздуха, предназначенного для сгорания топлива, по-
этому количество выпускных газов, возвращающихся в цилиндр дизе-
ля, должно поддерживать надежное самовоспламенение и последую-
щее сгорание топлива. 
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Использование системы рециркуляции выпускных газов улучшает 

экологические параметры работы судового дизеля, в частности снижа-
ет уровень эмиссии NOX. Так экспериментально установлено, что из-
менение степени рециркуляции выпускных газов в диапазоне 
4,7…18,8% обеспечивает снижение концентрации оксидов азота NOX в 
выпускных газах соответственно до 13,3…3,3 гNOx/(кВт⋅ч) в зависимо-
сти от частоты вращения и нагрузки дизеля, которые в экспериментах 
изменялась в интервале nреж=(0,67…0,975)nном и Neреж=(0,3…0,93)Neном. 
Снижение концентрации NOX в выпускных газах в процентном отноше-
нии находится в пределах 19,5…48,8 %, причем большие значения со-
ответствуют интервалу нагрузок (0,77…0,93)Neном, т.е. наиболее рас-
пространенным из эксплуатационных режимов работы дизеля. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЙТОВ ФИРМЫ SKYSAILS  
Автор: Кисарова А. И., преподаватель Национальный университет корабле-
строения имени адмирала Макарова, Николаев 
 

Кайт – это буксирующий управляемый воздушный змей, по форме 
сравнимый с парапланом. Судовой кайт работает в составе пропуль-
сивного комплекса, параллельно с главным двигателем и гребным вин-
том. В настоящее время, по данным фирмы SkySails [1], на судах могут 
применяться кайты площадью от 80 до 640 м2. Работа кайта осуществ-
ляется на высотах от 100 до 400 м, где ветер сильнее и стабильнее. 
Компьютерное управление позволяет максимально эффективно ис-
пользовать силу ветра от 3 до 8 баллов по шкале Бофорта (от 3 до 24 
м/с). Система управления кайтом позволяет совершать такие маневры, 
как «восьмерка», что увеличивает его тягу в 2…3 раза. Угол между на-
правлением ветра и курсом судна может достигать 135 градусов (до 50 
градусов против ветра). В настоящее время компания SkySails разра-
ботала кайты с полезной тягой от 8 до 64 тонн.  
Система SkySails состоит из кайта, оборудования для его запуска и 
возврата (лебедки и телескопической штанги) и автоматической систе-
мы контроля и управления. Компьютерная система управления кайтом 
имеет графический интерфейс пользователя и может работать как в 
режиме автопилота, так и в режиме ручного управления.  

Купол кайта изготовляется из специального УФ-устойчивого син-
тетического двухслойного материала повышенной прочности и пред-
ставляет собой гигантское крыло. Его профиль разбит на множество 
зон, которые управляются компьютерной программой, изменяющей 
длину строп кайта, тем самым меняя его положение в воздухе, выби-
рая в зависимости от направления и скорости ветра оптимальную гео-
метрию крыла. Запуск и возврат кайта происходит автоматически. При 
запуске поднимается и выдвигается телескопическая штанга со сло-
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женным наподобие аккордеона кайтом, который разворачивается на 
достаточной высоте и запускается на сверхпрочном синтетическом 
тросе. Трос изготавливается из полиэтилена сверхвысокой молекуляр-
ной массы фирмы Dyneema [1]. Лебедка травит буксирующий трос, по-
ка не будет достигнута «рабочая» высота, достаточная для эффектив-
ной работы кайта. Каждый этап запуска и возврата кайта занимает 
около 10 минут и контролируется при помощи экрана дисплея, уста-
новленного на мостике.  
 
В таблице представлены основные характеристики кайтов фирмы Sky-
Sails. 

Характеристики кайтов Площадь кайта, м2 
160 320 

Масса купола кайта, кг 80 200 
Проектная нагрузка, кг/т 160/16 320/32 
Эффективная нагрузка, кг/т 80/8 160/16 
Максимальная ширина купола, м 22 31 
Максимальная высота купола, м 8 11 
Вес блока управления, кг 50 80 
Длина троса, м 330 460 
Диаметр троса, мм 25 30 
Нагрузка на тросе на разрыв, кН 440 900 
Максимальная высота полета кайта, м 300 
Длина телескопической мачты по отношению к палубе, м 17,5 25 
Вес системы запуска и возврата кайта, т 12 22 
Вес лебедки, т 4,3 6,3 
Напряжение тока, В 400 
Частота тока, Гц 50 
Мощность рабочего места системы SkySails, кВт 0,3 
Мощность системы рулевого управления, кВт <10 25 
Мощность гидравлической системы, кВт 120 200 
 

Выводы: 1.  Разработка и усовершенствование кайт-систем про-
должается фирмой SkySails с 2001 г., и в настоящее время на судах 
могут эксплуатироваться кайты площадью от 80 до 640 м2.  2.  Имеются 
основные характеристики кайтов, в том числе прочностные, представ-
ленные фирмой-разработчиком.  

Литература:  1. SkySails. Turn Wind into profit [Электрон. ресурс]: – 
Режим доступа: http://www.skysails.info.   



Секція № 1. Підвищення ефективності суднових енергетичних установок 71 
 

 

УДК 621.436 
ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
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Автор: Заблоцкий Ю. В., к.т.н., доцент, Национальный университет «Одесская 
морская академия», Одесса 
 

Среди характеристик топлив, традиционно отмечается лишь их 
способность к самовоспламенению и сгоранию в цилиндре дизеля, при 
этом редко уделяется внимание еще одной их характеристике – сма-
зочной способности [1]. Причем именно смазочная способность обес-
печивает качественную и надежную работу топливной аппаратуры ди-
зеля, которая в свою очередь является одним из ответственных узлов 
любого двигателя. Понятие «смазочной способности» топлива особен-
но актуально для элементов топливной аппаратуры высокого давле-
ния, где зазор между контактируемыми поверхностями определяется 
несколькими микрометрами, а находящиеся в этом зазоре слои топли-
ва отличаются ориентированной структуры молекул [2].  

Для образования однородного ориентирования молекул топлива в 
смазочных слоях большую роль играет обработка поверхности узла 
трения. С целью усиления ориентирующего действия на молекулы 
смазки различают следующие виды и способы обработки узлов трения: 

1) химические методы подготовки поверхности; 
2) механические методы подготовки поверхности; 
3) нанесение на поверхности узла трения неорганических покры-

тий; 
4) методы модификации поверхностей трения под воздействием 

различных физических полей.  
5) нанесение на поверхности узла трения органических пленок; 
Для условий эксплуатации морского судна последний метод явля-

ется наиболее подходящим, поскольку требует минимальное количест-
во трудозатрат и практически не зависит от использования дополни-
тельного оборудования [3]. 

Технологий процесса управления структурированием молекул в 
пристенных слоях топлива за счет использования органических пленок 
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осуществлялась на примере топлива IFO380 и поверхностей прецизи-
онных пар, выполненных из стали ШХ15. В качестве органического по-
крытия была взята перфторкислота CF3(CF2)7COOH, представляющая 
высокомолекулярное фтористое соединение и относящаяся к классу 
эпиламов.  

Метод эпиламирования, примененный для пары плунжер – втулка, 
не получил широкого распространения в элементах судовых техниче-
ских средств. Это, в том числе, связано с консервативностью судовой 
энергетики как науки и стремлением судового экипажа избежать до-
полнительных рисков, возникающих при внедрении инновационных 
идей. Особенно это касается таких ответственных узлов, как топливная 
аппаратура.  

Эпиламы представляют собой многокомпонентные системы, вклю-
чающие фторорганические поверхностно-активные вещества в различ-
ных растворителях и регулирующие добавки. Ограничение использо-
вание эпиламов в судовой техники также связано с относительно низ-
кими температурами, до величин которых происходит эффективное ис-
пользование их свойств. В ряде источников эти значения ограничива-
лись величинами 100…120°С, однако подобные данные относятся к 
первому поколению данных препаратов. Для современных эпиламов 
(полизам, амидофен, амидоамин, трибофол, эфрен и. др.) максималь-
ные температуры их эксплуатации достигают 600…700°С. Таким обра-
зом, данные модификаторы поверхности вполне обоснованно могут 
использоваться для таких узлов трения, как прецизионная пара плун-
жер – втулка топливного насоса высокого давления, работающей в 
диапазоне температур до 150°С. 

Эпиламирование поверхностей способствует образованию на них 
более прочных граничных смазочных слоев топлива, способствующих 
увеличению триботехнических характеристик поверхностей топливной 
аппаратуры. Подтверждением этому могут считаться результаты ис-
следований, выполненные на экспериментальной установке по опре-
делению силу трения Fтр в сопряжении плунжер – втулка в зависимости 
от нормальной нагрузки N. Трущиеся образцы были выполнены из ста-
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ли ШХ-15. Диапазон изменения нагрузки и скорости был выбран таким, 
чтобы прецизионная пара работала в режиме граничной смазки.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Зависимость силы трения Fтp (а) и интенсивности изнашивания Ih (б) в 
сопряжении плунжер – золотник ТНВД от нормальной нагрузки N 

 
На рис.1, а приведены результаты измерения силы трения Fтp в 

зависимости от нормальной нагрузки N на узел трения при объемной 
температуре топлива t=60°С и скорости скольжения 0,8 м/с. Резкий 
подъем значения силы трения Fтp при увеличении нагрузки N обуслов-
лен деструкцией граничного смазочного слоя. Приведенные результа-
ты показывают, что большую нагрузку выдерживают структурирован-
ные слои топлива, образованные на предварительно эпиламированной 
металлической поверхности (кривая 2), наименьшее значение наблю-
дается в случае эксплуатации металлической поверхности без нанесе-
ния органических покрытий (кривая 1).  

К аналогичным результатам привели и испытания на износ (рис.1, 
б), из которого видно, что наименьшая интенсивность изнашивания Ih 
наблюдается в случае реализации в явления структурирования гра-
ничного слоя топлива. 

Таким образом, реализация в граничных слоях топлива ориенти-
рованной структуры молекул за счет покрытия поверхностей топливной 
аппаратуры высокого давления специальными органическими покры-
тиями позволяет в значительной степени снизить интенсивность изна-
шивания плунжерных пар, повысив таким образом надежность и долго-
вечность работы топливных насосов высокого давления судового ди-
зеля. 
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В последние годы развитие судовых дизелей, как основного типа 
тепловых двигателей, применяемых в судовых энергетических уста-
новках, происходит не только по направлению увеличения их цилинд-
ровой мощности, но и по направлению расширения их модельного ря-
да. Наряду с дизелями повышенной мощности (например, RT-flex96, 
K98), устанавливаемыми на крупнотоннажных судах, проектируются и 
развиваются малоразмерные модели дизелей, также работающих по 
двухтактному циклу – L35, S30, S26 (фирмы MAN-B&W), UEC33, UEC37 
(фирмы Mitsubishi), Wartsila X35. Эти дизели классифицируются как 
малооборотные, при частоте вращения коленчатого вала 195…250 
об/мин. Одной из особенностей эксплуатации дизелей подобного клас-
са является минимизация зазоров в паре трения вал – вкладыш под-
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шипника. Это связано с необходимостью обеспечить минимальные ко-
лебания и стабилизацию коленчатого вала в условиях повышенной по 
сравнению с другими дизелями этого типа частотой вращения. Такие 
дизели используются в качестве главных двигателей на судах малого и 
среднего водоизмещения, специфика работы которых предусматрива-
ет большее количество нестационарных (маневровых и пусковых) ре-
жимов работы [1]. К одной из задач обеспечения надежности работы 
судовых дизелей при пуске или реверсировании относится поддержа-
ние режимов смазывания в условиях интенсивно нарастающих или ме-
няющихся по направлению нагрузок.  

Традиционно считается, что основным видом смазывания контак-
тируемых деталей судовых дизелей является гидродинамическое, ко-
гда поверхности разделены между собой масляным слоем, выполняю-
щим несущие функции. Однако, гидродинамическое смазывание обес-
печивается лишь при длительных установившихся режимах работы. 
Для режимов пуска и реверса любого механизма непременным спутни-
ком являются процессы полужидкостного или граничного трения в его 
контактируемых элементах [2]. Для судовых дизелей наиболее ответ-
ственными из таких узлов являются сопряжения втулка – поршневое 
кольцо и вал – вкладыш подшипника [3]. Если в первом случае на зер-
кале цилиндровой втулки остается остаточный слой смазочной пленки 
(который способен обеспечить требуемый режим смазывания), то во 
втором, после вывода дизеля из эксплуатации поступление масла в 
сопряжение вал – вкладыш прекращается и под воздействием сил тя-
жести происходит проседание вала на постель подшипника. Это при-
водит к вытеснению смазочного материала из сопряжения и непосред-
ственному контакту поверхностей вала и вкладыша подшипника. Таким 
образом, пуск судового дизеля изначально происходит в режиме полу-
жидкостного или граничного трения в данном трибосопряжении, а по-
верхности разделены между собой тонким слоем смазочного материа-
ла, либо находятся в непосредственном контакте (рис. 1, а). Еще более 
усложняется маслоснабжение пары вал-вкладыш во время экстренного 
пуска, когда контактируемые элементы не прокачиваются маслом по-
средством масляного насоса. К сожалению, данные режимы работы 
возможны во время эксплуатации судового пропульсивного комплекса.  
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Практические во всей технической литературе традиционно пове-

дение смазочного материала, находящегося в зоне трения, рассматри-
вается с позиции гидродинамической теории смазки, учитывающей 
только объемную вязкость смазочного материала. При этом предпола-
гается, что природа поверхностей трения и их молекулярное взаимо-
действие с жидкостью, служащей смазкой, не изменяют свойств жидко-
сти. 

 
а) б) 

Рис. 1. Состояние трибосопряжения вал – вкладыш подшипника во время пуска 
судового дизеля: 

а) смазочный материал со стандартной структурой смазочного слоя; 
б) смазочный материал с ориентированной структурой молекул в граничном сма-

зочном слое 
 
Однако, даже при большой толщине смазочного слоя и отсутствии 

скорости, смазочное действие зависит не только от объемных механи-
ческих свойств смазки, но и от ее молекулярного взаимодействия с по-
верхностями трения. Это способствует образованию структурной ори-
ентации молекул в граничном смазочном слое (рис. 1, б) и связанному 
с этим понижению пусковых моментов.  

Наибольшая эффективность действия поверхностных сил наблю-
дается в непосредственной близости к поверхности твердой фазы. По 
мере удаления от границы твердой подложки действие этих сил убы-
вает, но, в определенных условиях (специальный материал твердой 
подложи, химический состав используемой жидкости и специальных 
добавок к ней) возможно увеличение их радиуса действия. Из этого 
вытекает утверждение, то толщина смазочной прослойки, соответст-
вующей граничному трению, зависит от глубины, на которую распро-
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страняется в жидкости молекулярное действие твердой поверхности 
[4]. 

Образование ориентированной структуры молекул препятствует 
контакту поверхностей А и В (рис. 1, б), повышая тем самым надеж-
ность работы трибологической системы вал – смазочный слой – вкла-
дыш. Кроме того, в данном случае уменьшается относительное сме-
щение осей вала и подшипника, по сравнению со случаем, когда их по-
верхности разделены смазочным материалом со стандартной структу-
рой смазочного слоя, т.е. ∆2<∆1 – рис. 1. 

Граничный смазочный слой является таким типом смазки, которо-
му не могут быть приписаны объемные характеристики смазочного ма-
териала, а его свойства определяются специфическим взаимодействи-
ем молекул смазочного материала и твердого тела (в результате фи-
зической адсорбции, хемосорбции или химической реакции). Влияние 
поля твердой фазы не ограничивается радиусом взаимодействия, ох-
ватывающим только первые молекулярные слои, а прямо или косвенно 
распространяется на молекулы адсорбционного слоя, находящиеся на 
расстоянии нескольких микрон от твердой поверхности. Слой смазоч-
ного материала, имеющий свойства жидкости и связанный межмолеку-
лярными силами, под действием граничного молекулярного поля твер-
дой фазы так изменяет свои свойства, что приобретает упругость фор-
мы, ранее отсутствовавшую, и при этом способен выдерживать высо-
кие нормальные нагрузки не разрушаясь. Это свойство «приобретен-
ной упругости» является следствием одновременного действия двух 
категорий сил, которые действуют в граничных смазочных слоях, обра-
зованных на поверхности металлов – межмолекулярными (между мо-
лекулами слоя) и адсорбционными (между твердым телом и молекула-
ми масла, находящимися на его поверхности). Такие слои способны 
оказывать дополнительное расклинивающее воздействие, которое вы-
ражается в росте сопротивления слоя нормальной нагрузке по мере 
его утоньшения.  

Таким образом, использование явления образования упорядочен-
ности молекул в граничном смазочном слое, а также создание условий, 
способствующих повышению степени его упорядоченности и его тол-
щины, способствует снижению механических нагрузок и потерь на тре-
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ние в трибологической системе вал – смазочный материал – вкладыш. 
Данный эффект особенно актуален для пусковых и реверсивных режи-
мов работы судовых дизелей, при котором названная система работа-
ет в условиях граничного смазывания. 
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нальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев 
 

В настоящее время для повышения энергоэффективности и, как 
следствие, экологичности судовых пропульсивных установок на судах 
применяют буксирующие воздушные змеи – кайты разработки Гамбург-
ской фирмы SkySails [1], которая начала свою деятельность в 2001 г. 
Немецкие новаторы начали разработку «первой в мире системы букси-
рующих кайтов для коммерческого судоходства». Работа началась с 
трехэтапного тестирования кайт-систем, продолжительностью четыре 
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года [2]. Первый этап тестирования, под названием I «Da Vinci», был 
осуществлен в 2001 – 2002 гг. Физические аспекты, лежащие в основе 
технологии кайтов, исследовали на модифицированном катамаране 
«Da Vinci», который служил платформой тестирования SkySails. Ката-
маран был прост в эксплуатации и обладал подходящими гидродина-
мическими свойствами для тестирования кайта, который при этом 
управлялся и контролировался вручную. Серия тестов позволила вы-
явить основные физические процессы при использовании кайта на 
судне. 

Второй этап тестирования проходил в 2003 – 2004 гг. и носил 
названиеII «Galileo», потому что в качестве II тестовой платформы 
фирма SkySails использовала 8-метровую двухтонную модель сущест-
вующего контейнеровоза «Galileo», которую испытывали в Гамбургском 
опытовом модельном бассейне. Первым шагом было проведение на-
учных испытаний для изучения тягового режима кайта применительно к 
стандартным транспортным судам. Испытания в Балтийском море с 
использованием той же самой модели, оснащенной небольшим букси-
рующим кайтом, показали, что технологию SkySails можно применять 
для морских грузовых перевозок. Данные, полученные при тестирова-
нии, позволили произвести расчеты в первом приближении, которые 
можно было применить к конкретным судам. При этом тестировании 
кайт управлялся дистанционно.  

Третий этап тестирования – III MY «Jan Luiken» – прошел в 2004 – 
2005 гг. Он включил в себя испытание кайтов с площадью от 20 до 40 
м2 на 15-метровой 18-тонной яхте «MY Jan Luiken». Во время тестиро-
вания были отработаны ключевые компоненты кайт-системы, такие как 
запуск и возврат кайта. При этом система работала в полуавтоматиче-
ском режиме и была реализована альфа-версия «режима автопилота».  

В январе 2006 г. кайтом площадью 80 м2 было оснащено 55-
метровое 800-тонное бывшее лоцмейстерское судно «MS Beaufort», а в 
конце 2006 г. площадь кайта, тестируемого на этом судне, составила 
160 м2. Его испытание проводилось в 2007 г. в Северном и Балтийском 
морях. Сотрудники фирмы SkySails установили, что во время первого 
применения кайта площадью 160 м2 на судне «MS Beaufort» тяга кайта 
при скорости ветра 25 узлов (12,5 м/с) была такой, что судно шло бы-
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стрее с кайтом, чем под двигателем мощностью 1260 кВт, и скорость 
хода судна при этом увеличилась более, чем на 2 узла. Это послужило 
решением испытать кайт площадью 160 м2 на более крупных судах [1].  

В 2007 – 2008 гг. проект продолжился под названием «Пилотная 
серия» и заключался в тестировании кайта площадью 160 м2 на сухо-
грузах. В конце 2007 г. судоходная компания Wessels Shipping Company 
– партнер SkySails – предложила модернизировать свое эксплуатируе-
мое судно – 88-метровый сухогруз MV «Micheal A» установив для тес-
тирования на нем кайт площадью 160 м2. Все полученные результаты 
по опыту эксплуатации кайта во время пилотных испытаний на борту 
этого судна были внедрены для дальнейшей разработки кайтов 
SkySails. Затем компания Wessels заказала установку кайт-системы 
SkySails, площадью 160 м2, для модернизации 88-метрового многоце-
левого грузового судна MV «Theseus». 

В декабре 2007 г. кайт площадью 160 м2 был установлен на 132-
метровом сухогрузе MS «Beluga SkySails», которое было построено в 
2007 г. специально для этой цели. Судно прошло 12000 миль из немец-
кого порта Бремерхафен в порт Гуанта, Венесуэла, в январе 2008 г., 
затем в США и в конечном итоге, 13 марта 2008 г., прибыло в Норве-
гию. За время рейса, при использовании кайта, экономия составила 
порядка 20% топлива на ГД [1]. В 2009 г. судно MS «Beluga SkySails» 
было оснащено кайтом площадью 320 м2, в результате чего экономия 
топлива, при совершении рейса в Северной Атлантике, составила до 
35 % – на весьма благоприятной, с точки зрения гидрометеорологиче-
ских условий, для использования кайта рейсовой линии.  

В 2010 г. 160 м2 кайт-система SkySails была успешно введена в 
эксплуатацию на крупнейшем рыболовном судне Германии – 141-
метровом траулере ROS-171 «Maartje Theadora», совершающем рейс 
из Атлантического океана в Южную Америку, а затем в южную часть 
Тихого океана. 

В начале 2012 г. 170-метровый балкер «Aghia Marina», дедвейтом 
28500 т, был оснащен кайтом фирмы SkySail площадью 320 м2.  

Фирма SkySails запланировала оснастить суда кайтами большей 
площади; на 2016 г. планировалось тестирование кайта площадью 640 
м2, которое было отложено в связи с ожиданием принятия законов ка-
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сательно применения кайтов в морском воздушном пространстве. В 
настоящее время на судах применяются кайты площадью до 320 м2.  
Фирма SkySails ведет активные разработки кайтов для современных 
мегаяхт и занимается разработкой применения кайтов в ветроэнерге-
тике [1].  

В таблице ниже представлены основные этапы развития кайтов 
фирмы SkySails начиная с 2001 г.  
Годы испытания 

кайта Судно, на котором тестировался кайт Площадь 
кайта, м2 

2001 – 2002 катамаран «Da Vinci» <20 

2003 – 2004 8-метровая двухтонная модель существующего 
контейнеровоза «Galileo» <20 

2004 – 2005 15-метровая 18-тонная яхта «MY Jan Luiken» 20 – 40 

2006 55-метровое 800-тонное бывшее лоцмейстерское 
судно «MS Beaufort» 80 – 160 

2007 – 2008 88-метровый сухогруз MV «Micheal A» 160 
88-метровое многоцелевое судно MV «Theseus» 160 

2007 – 2009 132-метровый сухогруз MS «Beluga SkySails» 160 – 320 

2010 141-метровый траулер ROS-171 «Maartje 
Theadora» 160 

2012 170-метровый балкер «Aghia Marina» 320 
 

По данным фирмы SkySails 1500 грузовых судов, рыболовных 
траулеров и суперяхт, были оснащены кайтами к 2015 г. Ожидается, 
что к 2027 г. 10000 судов будут модернизированы установкой кайт-
систем SkySails [1]. 

Вывод:  Современные судовые кайты фирмы SkySails активно 
развиваются и ожидается их внедрение на судах разных серий и раз-
меров, как новых, так и старых построек, что обеспечит экономию топ-
лива и снижение вредных выбросов в атмосферу.  

1. Литература:  1. SkySails. Turn Wind into profit [Электрон. ре-
сурс]: – Режим доступа: http://www.skysails.info. 2. Sky sails – Vessel 
Propulsion using Kites. [Text]: 20-th International HISWA Symposium on 
Yacht Design and Yacht Construction. Amsterdam RAI Convention Centre / 
Tom Schnackenberg – 17 November 2008. – 11p.  
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МОНИТОРИНГ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЦИЛИНДРОВОГО МАСЛА СУДОВЫХ МАЛООБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ  

Автор: Сагин С. В., к.т.н., доцент, Национальный университет «Одесская мор-
ская академия», Одесса  
 

Судовые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются самым 
распространенным типом тепловых двигателей и применяются как на 
морских, так и на речных судах. Одной из рабочих жидкостей, обеспе-
чивающих работу ДВС, является моторное масло, которое подразде-
ляется на два основных типа: цилиндровое и циркуляционное. Первые 
используются для смазывания цилиндров судовых крейцкопфных ма-
лооборотных дизелей (МОД); вторые – для смазывания и охлаждения 
подшипниковых узлов.  

Основные функции масел сводятся к обеспечению надежной рабо-
ты узлов трения, уменьшению трения и вызываемого им износа; пре-
дотвращению износа во всех иных его формах; удалению из зоны тре-
ния загрязняющих элементов; охлаждению путем отвода теплоты от 
трущихся поверхностей; обеспечению плотности в зоне кольцевого уп-
лотнения поршней; предотвращению коррозии [1]. 

Анализ современных тенденций развития МОД показывает, что 
для обеспечения необходимой долговечности и надежности современ-
ных двигателей к цилиндровому маслу предъявляются особые требо-
вания, во многом более жесткие, чем те, которые выдвигались для 
МОД предшествующих моделей. Эти свойства должны обеспечивать 
равномерность распределения масла по втулке цилиндра. В длинно-
ходовых МОД в связи с уменьшением частоты вращения увеличено (по 
сравнению с обычными дизелями) время нахождения масляной пленки 
до ее обновления на поверхности втулки, в результате чего масло 
должно выдерживать большую термическую нагрузку, выполняя необ-
ходимые функции. Одной из важнейших задач является обеспечение 
толщины и прочности смазочной пленки в условиях низких скоростей 
поршня, например, при движении судов на экономичных ходах, что до-
вольно широко распространено в современном судоходстве.  
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Судовые МОД и системы обработки топлива современных судов 
модифицированы на применение сверхтяжелых топлив с вязкостью до 
750 сСт при 50°С и плотностью до 1010 кг/м3. Особенности условий ра-
боты цилиндрового масла на поверхностях деталей ЦПГ при использо-
вании высоковязких топлив определяются более длительным сгорани-
ем топлива на линии расширения, высокой степенью термического 
воздействия на масляную пленку, попаданием на ее поверхность отно-
сительно большого количества сажи в результате неполноты сгорания, 
попаданием капелек несгоревшего топлива на пленку из-за увеличения 
дальности распыления топлива большой плотности. Такой процесс 
смешивания частиц, находящихся на поверхности цилиндра, оказывает 
отрицательное воздействие на смазывающие свойства масла, способ-
ствует снижению его термической и термоокислительной стабильности. 

Использование тяжелых и сверхтяжелых топлив в крейцкопфных 
дизелях предопределяет ужесточение требований к ряду свойств ци-
линдрового масла [2]. ЦПГ дизелей относится к объектам постоянного 
контроля технического состояния. В современных условиях эксплуата-
ции судовых дизелей выполнение частых визуальных инспекций ци-
линдровых втулок не всегда представляется возможным. Прежде все-
го, это связано с периодом безостановочной работы главных двигате-
лей морских судов (например, длительность океанских переходов мо-
жет достигать 20…30 суток), а также с большими трудозатратами на их 
выполнение. Поэтому для мониторинга эксплуатационных характери-
стик моторного масла и оценки по их значениям технического состоя-
ния цилиндровой группы применяются косвенные методы. Самым рас-
пространенным и доступным для условий морского судна является оп-
ределение остаточного щелочного числа BN и количества металличе-
ских примесей в масле PQI, взятом из подпоршневых пространств ди-
зеля [3].  

Для технического состояния цилиндровой группы дизеля по анали-
зам масла, взятого из подпоршневого пространства, выполнялись ис-
следования на судовом дизеле 12K98ME-C7 фирмы DOOSAN–MAN-
B&W. Во время проведения экспериментальных исследований дизель 
работал на одном и том же сорте топлива марки RMK 700, а смазыва-
ние его ЦПГ обеспечивалось маслом Mobilgard570. 
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Задачей исследования было определение оптимального расхода 

цилиндрового масла с одновременной диагностикой технического со-
стояния ЦПГ дизеля [4]. 

Исследования по определение оптимальной подачи цилиндрового 
масла выполнялись только на установившихся режимах работы дизе-
ля. Постоянство нагрузки на дизель определялось неизменными часто-
той вращения коленчатого вала и цикловой подачей топлива. Для каж-
дого цилиндра дизеля устанавливалось свое значение подачи цилинд-
рового масла. Отклонение ее величины по цилиндрам не превышало 
5% от среднего значения. Из подпоршневого пространства каждого ци-
линдра выполнялся отбор проб отработавшего масла с последующим 
определением в судовой технической лаборатории значений BN и PQI. 
Эксперименты были выполнены для десяти циклов с интервалом отбо-
ра проб 24 часа. Усредненные значения полученных результатов экс-
перимента показаны на рис.1. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Определение оптимального значения подачи цилиндрового масла по 
величине BN (а) и PQI (б) для судового дизеля 12K98ME-C7  

 
Из зависимостей, представленных на рис.1 видно, что уровень по-

дачи масла, установленный для 9-го цилиндра, обеспечивает наи-
большее значение BN при минимальном количестве PQI. Таким обра-
зом, именно эти параметры могут считаться базовыми для определе-
ния оптимального режима смазывания и контроля технического со-
стояния ЦПГ, а также мониторинга эксплуатационных параметров ци-
линдрового масла. 
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УДК 66.074.33 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОВ 

Авторы: Горбов В.М., канд. техн. наук, профессор, Митенкова В.С., канд. техн. на-
ук, доцент, Национальный университет кораблестроения, Николаев 
 

Введение индекса энергетической эффективности судов (EEDI – 
energy efficiency design index) Международной морской организацией 
(IMO) направлено на уменьшение негативного влияния морских транс-
портных судов на атмосферу путем регулирования такого компонента 
эмиссии как углекислый газ. Основным нормативным документом для 
расчета EEDI является резолюция IMO MEPC.245(66) – 2014 GUIDE-
LINES ON THE METHOD OF CALCULATION OF THE ATTAINED ENERGY 
EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) FOR NEW SHIPS, где изложена под-
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робная методика расчета индекса, сопровождаемая примерами расчета 
для отдельных случаев и детальными пояснениями.  

Однако, при определении EEDI для новых судов, попадающих под 
действие MEPC.245(66), с целью получения сертификата соответствия от 
классификационного общества необходимо использовать и ряд других 
нормативных документов. Так, к основному документу MEPC.245(66) на 
сегодняшний день приняты две поправки MEPC.263(68) и MEPC.281(70). 
В первом документе, AMENDMENTS TO THE 2014 GUIDELINES ON THE 
METHOD OF CALCULATION OF THE ATTAINED ENERGY EFFICIENCY 
DESIGN INDEX (EEDI) FOR NEW SHIPS (RESOLUTION MEPC.245(66)), 
приведены уточнения к определению скорости для LNG-газовозов с ди-
зель-электрической или паротурбинной пропульсивной установкой. Ос-
новные изменения во втором документе – AMENDMENTS TO THE 2014 
GUIDELINES ON THE METHOD OF CALCULATION OF THE ATTAINED 
ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) FOR NEW SHIPS (RESO-
LUTION MEPC.245(66), AS AMENDED BY RESOLUTION MEPC.263(68)) – 
связаны с особенностями расчета индекса для судов с установленными 
двухтопливными двигателями при различных сценариях использования 
сжиженного природного газа (СПГ). 

Перед расчетом индекса необходимо проверить соответствует ли 
суммарная пропульсивная мощность судна данного дедвейта требовани-
ям IMO. Снижение мощности главных двигателей приводит не только к 
снижению выбросов диоксида углерода, но и негативно влияет на манев-
ренность судна, и, в итоге, на безопасность в целом. Поэтому при расче-
те индекса установленная пропульсивная мощность должна быть не ни-
же минимальной, расчет которой приведен в MEPC 1-Circ 850-Rev (1-
232(65), 255(67),262(68)) – 2013 INTERIM GUIDELINES FOR DETERMIN-
ING MINIMUM PROPULSION POWER TO MAINTAIN THE MANOEUVRA-
BILITY OF SHIPS IN ADVERSE CONDITIONS, AS AMENDED (RESOLU-
TION MEPC.232(65), AS AMENDED BY RESOLUTIONS MEPC.255(67) 
AND MEPC.262(68)). 

Если на судне используются инновационные технологии, направ-
ленные на снижение расхода топлива при получении электрической и 
механической энергии, их влияние на индекс и общий вклад в снижение 
выбросов СО2 можно определить, руководствуясь MEPC.1-Circ.815 –   
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2013 GUIDANCE ON TREATMENT OF INNOVATIVE ENERGY EFFICIEN-
CY TECHNOLOGIES FOR CALCULATION AND VERIFICATION OF THE 
ATTAINED EEDI. 

Особенности определения коэффициента fw, определяющего изме-
нение скорости судна при ходовых испытаниях с учетом погодных усло-
вий изложены в INTERIM GUIDELINES FOR THE CALCULATION OF THE 
COEFFICIENT fw FOR DECREASE IN SHIP SPEED IN A REPRESENTA-
TIVE SEA CONDITION FOR TRIAL USE (MEPC.1-Circ.796). 

Для получения сертификата соответствия по энергетической эф-
фективности расчетное значение EEDI не должно превышать граничного 
значения, которое зависит от дедвейта и типа судна (танкеры, контейне-
ровозы, газовозы и т.д.). Пояснения к расчетам максимально допустимых 
значений выбросов диоксида углерода изложено в MEPC.231(65) – 2013 
GUIDELINES FOR CALCULATION OF REFERENCE LINES FOR USE WITH 
THE ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI). 

Завершающим этапом определения EEDI является верификация в 
процессе ходовых испытаний тех параметров судна, которые были полу-
чены путем модельных испытаний в испытательном бассейне или ком-
пьютерным моделированием при помощи специализированного про-
граммного обеспечения. Данная процедура регулируется резолюцией 
MEPC.1-CIRC.855-REV.1 (E) – 2014 GUIDELINES ON SURVEY AND CER-
TIFICATION OF THE ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI), AS 
AMENDED (RESOLUTION MEPC.254(67), AS AMENDED BY RESOLUTION 
MEPC.261(68)), а также дополнением MEPC.261(68) – AMENDMENTS TO 
THE 2014 GUIDELINES ON SURVEY AND CERTIFICATION OF THE EN-
ERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) (RESOLUTION MEPC.254(67)). 

Стоит отметить, что в перечисленных выше документах есть до-
полнительные отсылки к ряду международных технических документов и 
стандартов, например, порядок определение ледового класса судна. Та-
ким образом, расчет индекса энергетической эффективности для полу-
чения сертификата соответствия, опирается не только на ряд резолюций 
IMO, но и на стандарты Международной организации классификацион-
ных обществ (International Association of Classification Societies – IACS). 
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УДК 539.3 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СИСТЕМ РАБОЧИХ 

ЛОПАТОК ГТД МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Автор: Моргун С.А., к.т.н., Национальный университет кораблестроения 
им. адмирала Макарова, Николаев 
 

Рассматривается задача определения амплитуд и частот вынуж-
денных колебаний венцов рабочих лопаток турбомашин с замкнутыми 
на круг связями. Предполагается, что исследуемый лопаточный венец 
обладает свойствами циклической симметрии. Рассматриваемую сис-
тему можно интерпретировать в виде совокупности χ подсистем (сек-
ций) с одинаковыми геометрическими, инерционными и жесткостными 
свойствами [1 − 3]. Секция такой системы включает в себя в общем 
случае сектор диска и укрепленную в нём лопатку с участками демп-
ферных связей. Секция рассматривается в прямоугольной правой сис-
теме координат XYZ: ось X совпадает с осью вращения ротора турби-
ны, ось Z направлена по радиусу от оси вращения, а ось Y – перпенди-
кулярна оси Z. 

Уравнения движения секции могут быть записаны в следующем 
виде: 

{ } { }Fa =∆                                                            (1) 
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где L = K – (kω)2 M; {a} − матрица обобщённых перемещений узлов сек-
ции под действием приложенных сил; {F} – матрица-вектор приложен-
ных сил в узлах секции; K и M − матрицы жесткости и масс соответст-
венно; k −номер гармоники. 

Частотное уравнение представлено следующим образом: 
[ ] ( ) [ ] { }FMkK =ω− 2det                                                  (2) 

С использованием метода конечных элементов решена задача 
расчета амплитуд и частот вынужденных колебаний венца рабочих ло-
паток турбомашин как циклически симметричной системы. Для реше-
ния данной задачи разработана уточненная математическая модель 
секции «сектор диска – лопатка с демпферными связями», позволяю-
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щая в достаточно полной мере учитывать особенности конструкции пе-
ра и хвостовика лопатки, демпферных связей, диска. 
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УДК 629.5.026 
ОСОБЛИВОСТІ БУНКЕРУВАННЯ СУДЕН ЗРІДЖЕНИМ ПРИРОДНИМ 

ГАЗОМ  
Автори: Мітєнкова В.С., канд. техн. наук, доцент, Дорош О.Ф., магістрант, Націо-
нальний університет кораблебудування 
 

Можливості масштабного використання нових видів палив на вод-
ному транспорті визначаються, в першу чергу наступними факторами: 

– обсягом запасів сировини та технологічними можливостями ви-
робництва палива; 

– забезпеченням бункерування; 
– ціною готового палива і вартістю переобладнання судна, на 

якому воно буде застосовуватися. 
Можна виділити кілька напрямів, пов'язаних з організацією бере-

гової інфраструктури з бункерування зрідженим природним газом (ЗПГ): 
– будівництво заводів зі зрілдення природного газу в порту (термі-

нали експорту); 
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– організація заправки газом на базі наявних автомобільних газо-

наповнювальних компресорних станцій (АГНКС) та газорозподільних 
станцій (ГРС); 

– відбір палива з цистерн зберігання, що входять до складу термі-
налів імпорту зрідженого природного газу.  

Згідно з прогнозами незалежної компанії Poten&Partners, до 2020 
р. споживання ЗПГ, як суднового палива досягне 1 млн. т та буде швид-
ко збільшуватися до 8,5 млн т до 2025 року (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Споживання ЗПГ суднового палива за місцем розташування 
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Тенденція зростання попиту на ЗПГ в якості суднового палива бу-
ла сформована виходячи з залежності від деяких припущень:  

• глобальна економія в результаті активності судноплавства та 
суднобудівної діяльності; 

• абсолютної ціни на паливо; 
• відносна ціна на ЗПГ в порівнянні з ціною на нафту; 
• нормативна діяльність, зокрема з питань охорони навколишнього 

середовища,  
• витрати на оснащення діючих судів для використання ЗПГ в яко-

сті палива;  
• наявність ЗПГ палива. 
Результати цих аналізів мають широкий діапазон прогнозованого 

попиту на ЗПГ: 
• від 0,7 до 66 млн. т в 2025 р. в залежності від сценарію  
• від 8 до 33 млн. т в 2020 р. в залежності від сценарію  
• 65 млн. т в 2030 р. 
Існують різні оцінки річного споживання мазуту як суднового пали-

ва. IEA повідомляє, що попит на бункеруавання в 2010 році склав 235 
млн. т., що становить приблизно 180 млн. т залишкових продуктів на 
основі палива та 55 млн. т дистиляту паливних продуктів. Це еквівален-
тно приблизно 180 млн. м3 зрідженого природного газу – майже 75% 
світової торгівлі ЗПГ в 2012 р. 

В усьому світі попит на ЗПГ зростатиме на більш ніж на 5% щоріч-
но до 2020 р. (рис. 2). Попит на ЗПГ на Азіатсько-Тихоокеанському рин-
ку в 2012 р. становив майже 70% світового попиту і продовжує зроста-
ти. 

Оскільки на сьогоднішній день кількість ЗПГ, споживаного на су-
дах, відносно невелика, то будівництво припортових заводів зі скрап-
лення газу тільки для забезпечення бункерування економічно недоці-
льно через великі капіталовкладення (близько 2 млрд. доларів). Подібні 
заводи створюються при терміналах експорту ЗПГ, куди входять газоп-
роводи, цистерни зберігання зрідженого газу, система видачі газу для 
перевезення газовозами. Зазвичай передбачається додаткова можли-
вість заповнення ємностей та залізничних цистерн.  
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Рис. 2. Глобальний попит на ЗПГ 

Для забезпечення заправки суден необхідно до складу терміналу 
додатково включити трубопроводи для бункерування з кріогенними на-
сосами. При значній відстані від цистерн до причалів ЗПГ можна транс-
портувати не по трубопроводам, а в спеціальних пересувних цистернах 
вантажних автомобілів. 
 
 
УДК 621.436 

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
СУДОВЫХ ВЫСОКОВЯЗКИХ ТОПЛИВ 

Автор: Солодовников В. Г., Национальный университет «Одесская морская ака-
демия», Одесса 
 

Основным источником, обеспечивающим работу судовых энерге-
тических установок (СЭУ), в том числе двигателей внутреннего сгора-
ния, является топливо. 

Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1987 году 
были разработаны и утверждены стандарты на топливо DP-8216 и DP-
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8217. В настоящее время данные стандарты обозначаются как ISO 
8216-1:2010 и ISO 8217:2010 и определяют 4 марки дистиллятных и 6 
марок остаточных судовых топлив. Дистиллятные топлива: газойль 
DMA, чистое дизельное топливо DMB и DMZ (с большим значением 
минимальной вязкости), топливо DMX, предназначенное для использо-
вания в наружном аварийном оборудовании. Вязкость этой группы топ-
лив при 40°С составляет 1,4…2,5 мм2/с (сСт). Остаточные топлива: 
RMA, RMB, RME, RMG, RMH, RMKG, вязкость которых при 50°С лежит 
в пределах 180…700 мм2/с (сСт) [1]. 

В последние годы на транспортных судах для судовых средне-
оборотных дизелей (СОД) все шире применяются тяжелые сорта топ-
лива высокой вязкости, имеющие более низкую стоимость [2]. Согласно 
требованиям таких ведущих дизелестроительных фирм, как Wartsila-
Sulzer, MAN Diesel судовые СОД должны надежно эксплуатироваться 
на всех режимах (в том числе на пусковых и переходных) при исполь-
зовании топлив с вязкостью до 380 мм2/с. Перспективы развития 
транспортного судостроения с применением СОД в мировой практике 
тесно связаны с использованием подобных видов топлива. При этом 
следует отметить, что тяжелые сорта топлива используются для рабо-
ты как главных СОД, передающих свою мощность на движитель, так и 
вспомогательных, являющихся приводом электрических генераторов 
двигателей.  

Для определения энергетических затрат на обеспечение процес-
са топливоподготовки выполнялись исследования с компонентами СЭУ 
судна, предназначенного для перевозки генеральных грузов дедвейтом 
7650 тонн, оснащенным главным двигателем с мощность 3440 кВт. При 
этом определялось количество непрерывно затрачиваемой энергии на 
дополнительную подготовку высоковязкого топлив RMG 380 в топлив-
ной системе судового СОД, а также определялись возможности мини-
мизации этих затрат [3]. Основные процессы, которые в ней протекают: 
отстаивание, фильтрация, сепарация, нагревание, распыливание топ-
лива, дозирование подачи и синхронизация с движением поршня. В на-
стоящее время при эксплуатации этой системы нет общепринятой кон-
цепции номинирования параметров работы ее элементов. Документы, 
регламентирующие подготовку топлива на судне, обычно состоят из 
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нормативных документов классификационных обществ, инструкций за-
вода строителя двигателя, изготовителя элементов топливной системы 
(насосов, фильтров, подогревателей и т.п.), анализов топлива, а также 
рекомендаций по поддержанию температуры топлива в танках запаса, 
элементах системы и перед топливным насосом высокого давления 
(ТНВД). 

Для определения непрерывно затрачиваемой энергии на доподго-
товку высоковязкого топлива RMG 380 в топливной системе судового 
СОД, данная топливная система CIMAC была условно разделена на 
шесть последовательно включенных блоков, связанных короткими тру-
бопроводами (рис. 1). Блоки топливоподготовки включали в себя сле-
дующие основные компоненты: I-ый блок – танк запаса тяжелого топли-
ва, топливный подогреватель, топливоперекачивающий насос, отстой-
ная цистерна; II-ой блок – топливоподкачивающий насос сепаратора то-
плива, топливный подогреватель сепаратора топлива; III-ий блок – се-
паратор топлива, расходная цистерна; IV-ый блок – бустерный насос, 
бустерная цистерна; V-ый блок – топливный подогреватель, регулятор 
вязкости, фильтр грубой очистки топлива; VI-блок – топливный фильтр 
тонкой очистки, ТНВД, форсунка [4]. 

 

 
Рис. 1. Блоки подготовки топлива в топливной системе судового дизеля: 

1 – танк запаса тяжелого топлива; 2 – топливный подогреватель; 3 – топливопере-
качивающий насос; 4 – отстойная цистерна; 5 – топливоподкачивающий насос се-

паратора топлива; 6 – топливный подогреватель сепаратора топлива; 7– сепаратор 
топлива; 8 –расходная цистерна; 9 – бустерный насос; 10 –бустерная цистерна; 11 
– топливный подогреватель; 12 – регулятор вязкости; 13 –фильтр грубой очистки 

топлива; 14 – топливный фильтр тонкой очистки; 15 –ТНВД; 16 –форсунка 
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Снятые параметры системы топливоподготовки давления, темпе-
ратуры, вязкости тяжелого топлива в реальном времени при постоян-
ной нагрузке СДВС использовались в разработанной программе (на 
базе пакета MATLAB R2011b) по расчету энергетических затрат на 
процесс топливоподготовки для шести блоков топливной системы. Ре-
зультаты расчета суммарных энергетических затрат на подготовку тя-
желого топлива RMG 380: I блок – ΣWI =21,6 кВт; II блок – 
ΣWII =17,6 кВт; III блок – ΣWIII =6,85 кВт; IV блок – ΣWIV =0,72 кВт; V блок 
– ΣWV =4,73 кВт; VI блок – ΣWVI =6,82 кВт; ΣWI-VI = 59,32 кВт (что со-
ставляет 1,72 % от мощности СДВС). 

Следующим этапом исследований была оптимизация работы сис-
темы топливоподготовки дизеля. 

В качестве целевой функции была выбрана величина энергетиче-
ских затрат на процесс топливоподготовки. Решение, позволяющее 
минимизировать энергетические затраты на топливоподготовку, заклю-
чалось в назначении соответствующих рабочих параметров топливной 
системы – давления и температуры, которые удовлетворяют мини-
мальному решению целевой функции. Минимальные затраты на про-
цесс топливоподготовки были определены для дизельного топлива 
DMA, имеющего вязкость 5…8 мм2/с (сСт) при 20°С. Данные сорта топ-
лива не требуют дополнительных затрат энергии на увеличение тем-
пературы, а кроме того, на процесс их сепарации потребляется мень-
шее количество энергии [1].  

В результате расчета минимизирования энергетических затрат на 
топливоподготовку дизельного топлива марки DMA были получены 
следующие результаты: I блок – ΣWI=12,3 кВт; II блок – ΣWII=8,6 кВт; III 
блок – ΣWIII=3,42 кВт; IV блок – ΣWIV=0,65 кВт; V блок – ΣWV=2,18 кВт; 
VI блок – ΣWVI=6,54 кВт; ΣWI-VI=33,69 кВт (что составляет 0,98 % от 
мощности ГД). 

Совершенствование системы топливоподготовки может быть вы-
полнена как за счет выбора оптимальных параметров в системе, так и 
за счет выведения из соответствующих блоков системы отдельных 
элементов с последующей их заменой на альтернативными, обеспечи-
вающими поддержание заданных эксплуатационных показателей топ-
лива и параметров в топливной системе.  
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Для осуществления поставленной задачи выполнялось следую-

щее: 
в I-ом блоке, была произведена только настройка температур по-

догрева тяжелого топлива по танкам запаса; 
во II-ом блоке, была произведена настройка температур подогре-

ва тяжелого топлива в отстойных танках тяжелого топлива, сепаратор 
тяжелого топлива был первоначально продублирован, а впоследствии 
заменен установкой, обеспечивающей ультразвуковую подготовку топ-
лива [4]; 

в III-ем блоке, была произведена настройка температур тяжелого 
топлива в расходной цистерне согласно выбранным пределам миними-
зации; 

в IV-ом блока была произведена настройка давления всасывания 
и нагнетания бустерного насоса согласно выбранным пределам мини-
мизации; 

в V-ом блоке, была произведена настройка температур подогрева 
тяжелого топлива в подогревателе тяжелого топлива. 

В результате расчета энергетических затрат на топливоподготов-
ку тяжелого топлива RMG 380 в системе топливоподготовки, исполь-
зующей вместо сепарации ультразвуковую обработку были получены 
следующие результаты: I блок – ΣWI=18,3 кВт; II блок – ΣWII=6,4 кВт; III 
блок – ΣWIII=2,86 кВт; IV блок – ΣWIV=0,68 кВт; V блок – ΣWV=3,64 кВт; 
VI блок – ΣWVI=6,68 кВт; ΣWI-VI=38,56 кВт (что составляет 1,12 % от 
мощности ГД) [3]. 

Обобщенные диаграммы энергетических затрат в разных блоках 
на подготовку тяжелого топлива RMG 380 до регулировки основных па-
раметров топливной системы, зависимость минимальных энергетиче-
ских затрат на подготовку дизельного топлива DMA и зависимость 
энергетических затрат после регулировки основных параметров топ-
ливной системы и использования ультразвуковой обработки топлива 
показаны на рис. 2. 

Таким образом, суммарное снижение энергетических затраты на 
топливоподготовку всей топливной системы при использовании ульт-
развуковой обработки топлива вместо процесса его сепарации для тя-
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желого топлива RMG 380 составляет 20,76 кВт (35,0 % от базового 
значения необходимой мощности ГД). 

 

 
Рис. 2. Зависимость энергетических затрат в судовой системе топливоподготовки:  
1– тяжелое топливо RMG 380; 2 – дизельное топливо DMA; 3– тяжелое топливо 

RMG 380 при использовании ультразвуковой подготовки вместо сепарации топли-
ва 

 
Также отметим, что при использовании ультразвуковой обработки 

тяжелого топлива вместо его сепарации суммарные энергетические за-
траты становятся сопоставимыми с энергетическими затратами, тре-
буемыми на подготовку дизельного топлива. 
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УДК 629.5.03–8 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРОПУЛЬСИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ СУДОВ ГАЗОВОЗОВ С УЧЕТОМ 

ВЛИЯНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
Авторы: Чередниченко А.К., к.т.н, доцент, Лычко Б.М., к.т.н, доцент, Нацио-
нальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
 

Природный газ показывает стабильный рост потребления на ми-
ровом рынке энергоносителей. К 2035 году почти половина природного 
газа будет транспортироваться судами газовозами LNG (Liquid Natural 
Gas). Мировой спрос на LNG удвоился за последние 10 лет и состав-
ляет более 200 миллионов тонн ежегодно. Согласно данным World LNG 
Market Forecast 2016–2020 капитальные вложения в рынок LNG соста-
вят $241 млрд в период между 2016 и 2020 гг.  

Комплексное решение научно-прикладной проблемы повышения 
эффективности и экологичности энергетических установок судов газо-
возов на базе рационального использования естественного выпара 
груза в энергетической установке, требует анализа существующих 
схемных решений судовых энергетических установок, разработки пер-
спективных схем, а также исследования путем математического и экс-
периментального моделирования процессов в подсистемах и элемен-
тах оборудования. 

Математическое моделирование условий эксплуатации пропуль-
сивного комплекса газовоза LNG позволяет учесть влияние гидроме-
теорологических факторов при выборе проектных решений по опреде-
лению состава и характеристик оборудования энергетической установ-
ки.  
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При моделировании учитывалась география основных маршрутов 
эксплуатации газовозов LNG (рис. 1). При этом в расчетах принято, что 
для всех 96 районов Мирового океана наиболее вероятная высота 
волн трехпроцентной обеспеченности ℎ3%= 2,37 м, а скорость ветрово-
го воздействия 𝑣вт= 7,85 м/с. 

 
Рис.1 Рейсовые линии газовозов LNG, LNG-терминалы и климатические 

районы наблюдения за гидрометеорологической обстановкой 
 

Принятая структура рейса газовоза LNG, показанная на рис. 2, по-
зволяет анализировать пропульсивные показатели с учетом ходового и 
стояночного времени эксплуатации судна.  

 

 
Рис. 2. Характерная структура рейса транспортного судна:  

А – порт погрузки; Б – порт выгрузки; пτ , вτ  – стоянок судна в портах соответствен-

но погрузки и выгрузки; д.рτ  – долевых режимов работы ГД; п.хτ  – полного хода 
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Для определения сопротивления движению судна в эксплуатаци-

онных условиях была использована программа DRAGCHEC.EXE, раз-
работанная на кафедре судовых и стационарных энергетических уста-
новок Национального университета кораблестроения. 

Исследование проводилось применительно к пропульсивной уста-
новке газовоза типа Q-max грузовместимостью 265 тыс. м3 сжиженного 
природного газа. При математическом моделировании приняты сле-
дующие условия рейса: длина рейсовой линии pL =6000 миль; скорость 

хода 19,5 уз.; продолжительность стояночных режимов 2 сут.; время, 
прошедшее после докования 1 год. 

Результаты расчета основных составляющих гидродинамического 
сопротивления представлены на рис. 3.  

 
Рис. 3 Результаты расчета составляющих гидродинамического сопротивления 

 
Моделирование показывает, что для газовоза грузовместимостью 

265 тыс м3 относительная составляющая буксировочного сопротивле-
ния составляет 60…70%, относительная составляющая дополнитель-
ного сопротивления от действия коррозии и обрастания составляет 
30…40%, относительная составляющая дополнительного сопротивле-
ния от действия ветра 2…5 %, относительная составляющая дополни-
тельного сопротивления от действия волн составляет менее 1%. 

ВЫВОДЫ 
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Теоретическое исследование на базе математического модели-
рования позволило определить относительные составляющие сопро-
тивления для газовоза грузовместимостью 265 тыс м3 в эксплуатацион-
ных условиях. Выявлено значительное влияние дополнительного со-
противления от действия коррозии и обрастания. 
 
 
УДК 65.9 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЙ СЕУ НА СУДНІ 
Автор: Кісєтов Ю. В., к. т. н., доцент, Національний університет кораблебуду-
вання 
 

Аварійність суден в морі - об'єктивна реальність, обумовлена 
складними факторами морської специфіки залежними або незалежни-
ми від людини. 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. 

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 судноплавст-
ва, а й на правила розслідування аварій. Для контроля над «людським 
фактором» були розроблені системи менеджменту - Міжнародний ко-
декс з управління безпечною експлуатацією суден і запобіганням за-
брудненню (ISMCode), Міжнародний кодекс з охорони суден і портових 
споруд (ISPSCode), Система менеджменту якості (ISO 9001: 2008), 
Система екологічного менеджменту (ISO 14001: 2004), Система ме-
неджменту професійного здоров'я і безпеки (OHSAS 18001: 2007), та ін. 

Крім того, 4 грудня 2013 року була прийнята Резолюція ІМО А. 
1075(28), в якій викладено низку питань щодо проведення розслідувань 
аварій і інцидентів на морі. Ця Резолюція пропонує всім державам пра-
пора судна проводити відповідно до прикладеним Додатком 
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розслідування всіх катастроф і серйозних аварій на море і надавати 
ІМО всі відповідні висновки [1]. 

Керівництво покликане надати допомогу інспекторам по виявлен-
ню особливих людських чинників, що сприяють аварій і інцидентів 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.  

Охоплення будь-якого розслідування в області безпеки включає 
п'ять аспектів: 

.1 люди; 

.2 довкілля; 

.3 обладнання; 

.4 процеси і процедури; і 

.5 організація і фактори зовнішнього впливу. 
Документом пропонується наступний поетапний порядок дій: 
1) збір даних про подію; 
2) встановлення послідовності подій; 
3) виявлення небезпечних дій (рішень) в сформованій небезпечній 

ситуації і деталізація кожного з них; 
4) виявлення типу помилки або порушення; 
5) виявлення прихованих чинників; 
6) виявлення потенційних проблем безпеки і вироблення 

рекомендацій щодо її забезпечення. 
Результатом події може бути поранення людини, заподіяння шко-

ди навколишньому середовищу або те й інше разом. Тому основна ме-
та розслідування аварії або події полягає в запобіганні повторенню 
подібних подій шляхом виявлення причин і вироблення рекомендацій 
щодо їх усунення. Розслідування повинно проводитися якомога швид-
ше 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 стандар-
ти справі всіх зацікавлених сторін. 
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На рис.1 наведено приклад - яким чином з використанням 
рекомендацій керівництва можна описати послідовність подій (почи-
наючи від протікання паливопроводу дизель-генератора), яка привела 
до аварії судна. 

 
Рис. 1. Послідовність подій, яка привела до аварії судна. 

 
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. 
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Висновки. Україна, як учасник ряду Міжнародних конвенцій, що 

регламентують безпеку судноплавства, виконує прийняті на себе 
зобов'язання в рамках цих Конвенцій. Відповідними державними струк-
турами видано низку рганізаційно-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 виконан-
ням вимог вказаних вище міжнародних Конвенцій. 

Л І Т ЕР А ТУ РА 
1. Руководство по оказанию помощи лицам, проводящим рассле-

дование, в осуществлении кодекса расследования аварий (РЕЗОЛЮ-
ЦИЯ МSС.255(84)). http://www.rise.odessa.ua/texts/A1075_28.php3. 
 
 
УДК 621.18.192:662.94 

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ОСТАТОЧНОГО  
РЕСУРСА РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Авторы: Горячкин В. Ю., Тендитный Ю. Г., Тендитная Н. В., Херсонский филиал 
Национального университета кораблестроения 
 

Факторов, которые влияют на приближение металла энергообо-
рудования (ЭО) к предельному состоянию, много. Поэтому оценка 
стоимости продолжения ресурса, по этому показателю, довольно 
большой - в диапазоне от 15 до 40 % стоимости новой энергетической 
установки. Основной задачей методов расчета долговечности элемен-
тов ЭО является прогнозирование остаточного срока работы, что важ-
но в условиях современного состояния энергетики и экономики Украи-
ны.  

При проведении проверочных расчетов после диагностики со-
стояния поверх-ности металла определяются фактические напряжения 
в металле при подстановке в формулу оставшейся неповрежденной 
остаточной толщины стенки δост . 
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Повысить надежность и эффективность использования элемен-
тов энергооборудования можно путем использования новых наукоем-
ких технологий на всех этапах проектирования, производства и экс-
плуатации. В современных условиях необходима предельная опера-
тивность при разработке новых конструкций и постановке их на произ-
водство. Важное место здесь занимают экспериментальные исследо-
вания, однако они связаны с существенными затратами времени и ма-
териальных средств.  

В этих условиях важное значение приобретает внедрение в прак-
тику методов CAD/CAE/CAM-технологий для реализации расчетных ис-
следований напряженно-деформированного состояния (НДС) деталей. 
Наиболее распространенным инструментом для этого в настоящее 
время стал метод конечных элементов (МКЭ), реализуемый многими 
профессиональными программными продуктами. 

Применение на этапе проектирования современных методов рас-
чета (в частности, программных комплексов конечно-элементного мо-
делирования ANSYS или COSMOS), позволяют производить термоп-
рочностные расчеты, как аппарата в целом, так и отдельных его эле-
ментов, что обеспечивает повышенную точность расчетов с выделени-
ем наиболее напряженных элементов и зон концентрации напряжений. 
 Метод конечных элементов позволяет значительно уменьшить 
затраты при разработке новых изделий, так как позволяет существенно 
сократить объемы или даже полностью отказаться от дорогостоящих 
стендовых испытаний. Кроме того, с помощью метода конечных эле-
ментов можно в сравнительно короткие сроки оценить характеристики 
разных вариантов конструкций и выбрать наилучшую.   

Такие расчеты позволяют оценить возможный ресурс детали по 
предельным нагрузкам, выявить зоны концентрации напряжении, по-
тенциально опасные с точки зрения образования усталостных разру-
шений. Первоначально в среде программного продукта Solid Works 
строится твердотельная модель, учитывающая все особенности гео-
метрии элемента. Конечно-элементная модель рассчитываемого эле-
мента, созданная в среде программного продукта Design Space 6.0, от-
личается высокой степенью дискретности (свыше 7 тыс. конечных эле-
ментов). 
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Численный расчет методом конечных элементов выполнялся с 

помощью программного комплекса ANSYS двумя способами: на основе 
трехмерной модели и решением двухмерной задачи. В последнем слу-
чае для вычисления напряжений в зоне расположения язв и питтингов 
задача условно была сведена к осесимметричной расчетной схеме со-
единения цилиндрической оболочки (трубы). При этом граничные ус-
ловия задавались исходя из аналитического решения задачи для упру-
гого нагружения цилиндра внутренним давлением.  Таким образом на-
ходятся значения и распределение напряжений в тех локальных об-
ластях конструкций, где наблюдается их максимальные значения. Най-
денное распределение напряжений позволяет также, например, в про-
цессе эксплуатации при проведении ремонтов цилиндрических эле-
ментов ЭО определить участок трубы, который необходимо заменить. 

Получаемые с помощью программного комплекса ANSYS расчет-
ные зависимости изменения напряжений под воздействием одного га-
зохимического режима (ГХР) и одновременного воздействия (ГХР и 
ВХР) и водохимического режима (ВХР) при 2-х значениях исходной 
толщины трубы 2,5 и 3,0 мм предоставляют возможность оценить оста-
точный ресурс работы элемента ЭО. 

Среди многих факторов влияющих на процессы разрушения од-
ной из наиболее типичных и часто встречающихся причин отказов эле-
ментов энергооборудования является процесс многоцикловой уста-
лости. Возможность определения степени поврежденности материала 
в ходе многоцикловой усталости достоверно оценивается при исполь-
зовании конечно-элементной системы ANSYS. В данной системе реа-
лизована возможность исследования разрушения, вызванного много-
цикловой усталостью, так как процесс накопления повреждений при 
многоцикловой усталости, приводящий к разрушению конструкций, ло-
кализован в малой области, размеры которой много меньше характер-
ных размеров конечных элементов в сетках, применяемых при моде-
лировании элементов конструкций. Разрушение происходит при дости-
жении состояния усталости напряжениях меньших предела текучести и 
не сопровождается возникновением макрообластей пластических де-
формаций. 
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УДК 629.12-8.001.63.004+629.12.037.21 

ДВИЖИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СУДОВ С ВИНТОРУЛЕВЫМИ  
КОЛОНКАМИ 

Автор: Колесник Д. В., первый зам. руководителя электромеханического отдела 
Морское инженерное бюро, г. Одесса 
 

Использование винторулевых колонок (ВРК) в качестве судовых 
движителей обладает рядом преимуществ по сравнению с традицион-
ной пропульсивной установкой. Прежде всего, это значительное улуч-
шение маневренности судна, что особенно важно для судов внутренне-
го и смешанного (река-море) плавания. К преимуществам использова-
ния ВРК также можно отнести уменьшение длины машинного отделе-
ния, простоту монтажа, возможность установки движителей после 
спуска судна на воду, возможность модульной замены ВРК без подъё-
ма судна в док. 

В качестве привода ВРК, как правило, используются дизели. В от-
личие от пропульсивной установки с винтом фиксированного шага, в 
установке с ВРК нагрузка дизеля зависит не только от скорости судна и 
частоты вращения гребного винта, но ещё и от угла разворота ВРК. 
Причём при значительных углах скоса потока нагрузка на валу может 
возрастать в разы. 

Поэтому требуется разработка специального алгоритма управле-
ния, сигнализации и защиты для дизелей, работающих на ВРК. В док-
ладе обсуждается проект разработки такого алгоритма управления. 
 
 
УДК 627.23 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Автор: Крижановская И. П., аспирант, Одеський національний морський універ-
ситет, Одесса 
 

В настоящее время актуальным является проблема повышения 
эффективности строительства гидротехнических сооружений [1]. Акту-
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альной задачей является разработка новых методов строительства с 
применением современных материалов, позволяющих с одной стороны 
повысить прочность конструкции, сроки ее эксплуатации, а с другой 
стороны сократить затраты на строительство. Такая сложная и ком-
плексная задача укладывается в концепцию эффективного управления 
проектами в гидротехническом строительстве разнофункциональных 
объектов.  

Цель исследования: разработка методов и моделей управления 
проектами в гидротехническом строительстве с применением иннова-
ционных материалов. 

Задачи исследования: 
- анализ состояния инновационной деятельности в области гид-

ротехнического строительства; 
- исследование этапов разработки и введения на рынок иннова-

ционных материалов в области гидротехнического строительства; 
- разработка моделей оптимального управления проектами в гид-

ротехническом строительстве с учетом выбранных критериев оптими-
зации и назначенных ограничений; 

- разработка методики обоснования инновационных затрат в об-
ласти гидротехнического строительства для обеспечения конкуренто-
способности результатов строительной деятельности. 

Свойства геотекстильного материала, применяемого в строи-
тельстве. 

В результате исследований, проводимых в США и Великобрита-
нии в течение 1930-х годов, направленных на изучение процессе полу-
чения полимеров из нефтепродуктов, в 1941 двое британских ученых 
получили и запатентовали полиэстер (ПЭФ) [2]. 

Геосетки из высокомодульных ПЭФ нитей обеспечивает устойчи-
вость структуры материала при интенсивном механическом воздейст-
вии, а также препятствует снижению устойчивости к нагрузкам. Геосет-
ки препятствует снижению устойчивости в условиях, характерных для 
земляных работ: биологическому, химическому воздействию и воздей-
ствию ультрафиолетовых лучей. 

Можно перечислить основные свойства высокомодульных ПЭФ 
нитей [3]. 
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1. Высокий модуль упругости, благодаря которому материал мо-
жет воспринимать значительные нагрузки и выполнять функцию арми-
рования при относительно малых деформациях. 

2. Большие удлинения при разрыве (в зависимости от плотности 
материала - до 45%), таким образом местные повреждения не приво-
дят к разрушению материала, и он продолжает выполнять свои функ-
ции. 

3. Устойчивость к низким и высоким температурам (рабочий тем-
пературный диапазон: -600С - +1000С). 

4. Устойчивость к УФ излучению, экологически чистый материал. 
5. Универсальная фильтрующая способность, обусловленная 

специфической структурой материала, которая исключает внедрение 
частиц грунта в поры и их засорение, тем самым позволяя обеспечи-
вать хорошую устойчивость фильтрующего качества материала под 
давлением грунта и в условиях сильной вибрации. 

Материал не подвержен гниению, воздействию грибков и плесе-
ни, воздействию грызунов и насекомых, прорастанию корней растений. 
При передаче нагрузки на ограниченную площадь, с чем приходится 
сталкиваться при проектировании покрытий портовых территорий, гео-
сетка или георешетка, расположенная в слое песка, выполняет роль 
арматуры, препятствующей поперечным деформациям песка. Дефор-
мации возникают под действием вертикальной нагрузки. Георешетка 
увеличивает площадь передачи нагрузки на грунтовое основание. 

Выводы. Использование геотекстильного материала в гидротех-
ниеском строительстве будет способствовать повышению эффектив-
ности строительства, повышать прочность конструкции, увеличивать 
сроки эксплуатации и сократить затраты на строительство. 
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УДК 621.96 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ШЛІЦІВ 
СТУПИЦІ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ 

Автор: Катуніна Н. С., Національний університет кораблебудування імені адмі-
рала Макарова  
 

Складність технологічних задач обумовлена умовами роботи су-
часних машин. Підвищення швидкостей, прискорень, навантажень, те-
мператур, тиску, зменшення маси, об’єму, коливань часу спрацювання 
призводить до ускладнення конструкції машин, підвищення вимог до 
точності форми, розмірів, шорсткості поверхонь, фізико-механічних 
властивостей деталей, застосуванню нових надміцних, теплостійких, 
спеціальних матеріалів, технологічних середовищ. В цих умовах процес 
різання заміщується основним методом досягнення необхідних власти-
востей деталей заданої геометрії по продуктивності, економічності, за-
тратам енергії, екологічності, точності, якості оброблених поверхонь. 
Дослідження процесу різання у сучасному, надскладному виробництві з 
актуальною науково-технічною задачею.  

Метою роботи є удосконалення процесу механічної обробки внут-
рішніх шліців з забезпеченням якості обробленої поверхні, що передба-
чає:  

- визначення раціональної геометрії складнопрофільного ріжучого 
інструменту; 

- удосконалення процесу нанесення зміцненого покриття на ріжу-
чий інструмент;  

- розробку рекомендацій щодо використання найбільш ефектив-
них технологічних середовищ при зубодовбанні.  

Зуборізні довбяки є універсальними зуборізними інструментами. 
За конструктивно-технологічним ознаками довбяки діляться на дискові, 
чашкові і хвостові, за призначенням - для нарізування зубчастих коліс із 
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зовнішніми і внутрішніми прямими і косими зубами. Довбяк виготовля-
ють трьох класів точності: АА, А і В - для обробки коліс відповідно 6, 7, 
8-го ступеня точності по ГОСТ 1643-81. Стандарт передбачає наступні 
геометричні параметри довбяків: передній кут = 5 °, задній = 6 °. 
Невеликі значення кутів і пов'язані з тим, що їх збільшення призводить 
до збільшення похибок профілю проекції бічної різальної крайки довбя-
ків на торцеву площину. 

Наявність такої геометрії у стандартних довбяків обумовлює порі-
вняно невеликий період їх стійкості, який зазвичай становить 240-400 хв 
залежно від модуля і характеру обробки. 

Максимальну мікротвердість мають багатошарові покриття тов-
щиною 8 мкм і 10 мкм при товщині верхнього шару 65-80% від загальної 
товщини покриття. Велику мікротвердість (на 18-34% в залежності від 
товщини верхнього шару і загальної товщини покриття) мають покриття 
TiN- (Ti, Zr) N в порівнянні з покриттям TiN-TiCN. 

Порівнюючи багатошарові покриття різної товщини, можна відзна-
чити, що мінімальний коефіцієнт відшарування, а, отже, найбільшу міц-
ність зчеплення мають покриття товщиною 8 мкм. Багатоелементні пок-
риття на основі модифікованого нітриду  титану мають більш високі ме-
ханічні властивості і забезпечують більшу підвищення періоду стійкості 
різального інструменту в порівнянні з двоелементною покриттями. За-
стосування багатошарових покриттів, мають шари на основі модифіко-
ваного нітриду титану, забезпечує подальше підвищення працездатно-
сті ріжучого інструменту. 

З огляду на високу ефективність багатоелементних покриттів, як 
верхній шар багатошарового покриття можна використовувати покриття 
на основі модифікованого нітриду титану, легованого двома елемента-
ми. Такі покриття володіють більш високими фізико-механічними і екс-
плуатаційними властивостями в порівнянні з двоелементними покрит-
тями. Застосування трьохелементних покриттів оптимального складу, 
таких як TiAlSiN, TiAlZrN, TiZrSiN, TiZrAlN, TiSiAlN, TiSiZrN і TiSiCrN, за-
безпечує мінімальну інтенсивність зносу ріжучого інструменту і отже 
дані покриття можна використовувати в якості верхнього шару дослі-
джуваних багатошарових покриттів. Схеми можливих конструкцій бага-



112 Cуднова енергетика: стан та проблеми 

 
тошарових покриттів представлені на рис. 1 - TiAlN-TiAlMeN і TiZrN-
TiZrMeN (де Ме - Zr, Cr, Mo, Si, Al). 

 
 
Рис.1 Схеми конструкцій багато-
шарових покриттівTiAlN-TiAlMeN і 
TiZrN-TiZrMeN 
 
 

Застосування багатошарових покриттів з шарами на основі моди-
фікованого нітриду титану збільшує період стійкості різального інстру-
менту в порівнянні з інструментом з покриттям TiN в 2,4-3,4 рази, а в 
порівнянні з інструментом без покриття - в 4-6 разів залежно від конс-
трукції покриття і оброблюваного матеріалу. Найбільша ефективність 
від застосування багатошарових покриттів має місце при обробці заго-
товок з конструкційних сталей. 

Застосування мастильно-охолоджуючих рідин (МОР) надає сприя-
тливу дію на процес різання металів, значно зменшує знос ріжучого ін-
струменту, підвищує якість обробленої поверхні і знижує витрати енер-
гії. Застосування МОР перешкоджає утворенню наросту у ріжучої кром-
ки інструменту і сприяє видаленню стружки і абразивних частинок із зо-
ни різання. 

При чистових роботах і при нарізці зубів, коли основною вимогою 
є чистота поверхні, слід застосовувати рідини, що володіють високими 
змащувальні властивості - масляні МОР. Масляні МОР являють собою 
складну суміш високомолекулярних вуглеводів, які умовно поділяють на 
кілька груп: нафтенові, ароматичні і нафтено-різноманітні присадки. 
Переважно застосовують в стані поставки без додаткової обробки. 
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УДК 629.123 
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ (EGCS) 

Автори: Лисун А. С., Ратушняк І. О., Ратушняк Л. П., Національний університет 
кораблебудування 
 

Відповідно до Міжнародної Конвенції по попередженню забруд-
нення з суден (МАРПОЛ) Додаток VI Правила попередження забруд-
ненню повітряного середовища з суден правило 14 у районах контролю 
викидів (EСАs), включаючи райони Північного моря, Балтійського моря, 
Карибського моря США, у Північно-Американському районі, вміст сірки 
у продуктах згоряння палива та масла з 1 січня 2015 року не повинен 
перевищувати 0,1 %. Для суден поза зонами EСАs, вміст сірки повинен 
складати 0,5 % і нижче, починаючи із 1 січня 2020 року. Зони ECAs мо-
жуть бути розширені, а у деяких країнах можуть бути встановлені свої 
власні норми викидів [1]. 

Іншими словами, використання важких сортів палива, такого як 
мазут, що перевищує норми вмісту сірки у продуктах згоряння – забо-
ронено. 

Правило 4 Додатка VI до МАРПОЛ дозволяє використовувати сис-
тему очищення вихлопних газів (EGCS) у якості альтернативи викори-
станню палива із низьким вмістом сірки, тільки якщо EGCS понижує 
вміст сірки у вихлопних газах від двигунів внутрішнього згоряння до до-
пустимих значень [1]. 

Використання систем EGCS дозволяє судновласникам продовжу-
вати використовувати мазути і наявну інфраструктуру постачання суден 
паливом при дотриманні допустимих норм SОx. Тому системи EGCS 
користуються великим попитом і швидко поширюються, особливо для 
суден, які працюють у зонах (ECAs) [2]. 

EGCS призначена для пониження до допустимих значень викидів 
шкідливих речовин, таких як NОx, SОx із вихлопними газами суднових 
двигунів. 

Принцип роботи системи EGCS. 
Вихлопні гази суднових двигунів, що надходять на очищення, по-

даються по газоходу до нижньої частини пристрою (скрубер) і 
піднімаються у верхню його частину. У верхній частині скрубера 



114 Cуднова енергетика: стан та проблеми 

 
розташовані яруси зрошення, які складаються із відцентрових форсу-
нок, на які подається розчин води із додаванням каустичної соди 
(NaОН). Розчин подається під тиском на форсунки та розпорошується. 
Краплі розчину, що утворюються, падають під дією сили ваги назустріч 
вихлопним газам, відбувається взаємодія газів із розчином. Очищення 
газів від оксидів сірки відбувається за абсорбційним принципом. 
Очищені гази відводяться через газоходи, розташовані у верхній 
частині скрубера. 

Відпрацьований розчин та вловлені частки, що містять NОx і SОx 
збираються у нижній частині скрубера та відводяться до технологічного 
резевуара. Частина розчину із технологічного резервуара насосом че-
рез охолоджувач знову подається на форсунки скрубера, а частина 
подається на модуль очищення, після якого скидається за борт або 
попадає до збірного резервуару (якщо судно перебуває у зоні, де ски-
дання за борт заборонено). Шлам, що утворюється при очищенні, над-
ходить до шламової цистерни. 

Скрубер — пристрій, призначений для очищення твердих або 
газоподібних середовищ від домішок різних хіміко-технологічних 
процесів. Очищення газів від домішок за допомогою скруберів 
відноситься до мокрого способу очищення. Цей спосіб полягає у 
промиванні газу рідиною (розчином) при максимальній поверхні їх кон-
такту та максимальному перемішуванні. 

Основними виробниками скруберів (рис. 1) на сьогоднішній день є 
такі компанії, як Wärtsilä, Alfa Laval, Aalborg Industries та інші. 

Типи систем очищення. 
Система (рис. 2) забортної води (відкритий контур). У системі з 

відкритим контуром для очищення вихлопних газів використовується 
забортна морська вода. Перед скиданням за борт, забортна вода 
очищається від важких металів та твердих часток. При цьому забортна 
вода містить усю сірку, відведену від вихлопних газів. Це найбільш про-
стий тип системи, що не потребує великих об’ємів для зберігання і об-
робки відходів на борту судна [4]. 

Недоліком системи є наявність проблеми, що пов’язана із якістю 
забору води та, що більш важливо, деякі порти та райони можуть не 
допускати скидання вод, що містять сірку. 
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Рис. 1. Зовнішній вигляд скруберів різних виробників 

 

 
Рис. 2. Система забортної води (відкритий контур) [3] 

 
Система (рис. 3) прісної води (закритий контур). У закритій системі 

для очищення вихлопних газів використовується прісна вода із дода-
ванням NaОН. Більша частина розчину постійно циркулює у системі, і 
тільки невелика частина забрудненого розчину скидається на модуль 
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очищення із одночасною заміною на нову порцію підготовленої прісної 
води. 

 
Рис. 3. Система прісної води (закритий контур) [3] 

 
У системах із замкнутим контуром немає проблем зі скиданням 

води, що містить сірку, але ці системи є більш складними, дорогими, а 
також у таких системах існують проблеми зберігання та обробки 
відходів на борту [4]. 

Гібридна система (рис. 4). Гібридні системи надають можливість 
використовувати або закритий, або відкритий контур. Їх, зазвичай, ви-
користовують у якості систем із відкритим контуром, коли судно 
перебуває поза спеціальних районів, де заборонено скидання води, що 
містить сірку, та у якості закритих систем, коли судно перебуває у 
спеціальних районах, де заборонено скидання води, що містить сірку 
[4]. 
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Рис. 4. Гібридна система [2] 

 
Висновок. Застосування систем очищення вихлопних газів акту-

ально та перспективно, не погіршує навколишнє середовище, здоров’я 
людини, майно або ресурси – свої чи інших держав та не наносить їм 
збитків. Це повинно знайти відображення у роботі проектних організацій 
та при підготовці студентів морських спеціальностей. 
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УДК 621.57 

СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИКЛОВОГО  
ВОЗДУХА ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ АВТОНОМННОЙ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДВОХСТУПЕНЧАТЫМ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕМ 
Автор: Грич А. В., к. т. н., ассистент, Национальной университет корабле-
строения, Николаев 
 

Машинные отделения установок автономного энергоснабжения 
на базе газовых двигателей отличаются интенсивными тепловыделе-
ниями – от электрогенераторов, навешенных на теплообменников от-
вода теплоты на нагрев воды, от корпуса самого двигателя, щитов 
управления и т.д., а также теплопритоками в МО извне, что приводит к 
повышению температуры воздуха в МО, откуда он поступает на вход 
турбокомпрессоров наддува ГД, и, как следствие, к снижению топлив-
ной эффективности ГД. Поэтому приточный воздух МО необходимо ох-
лаждать. В стандартных системах кондиционирования МО установок 
автономного энергоснабжения тригенерационного типа предусмотрено 
охлаждение всего приточного воздуха в центральных кондиционерах 
(ЦК) с холодоснабжением от абсорбционных холодильных машин, ути-
лизирующих сбросную теплоту ГД. Однако при повышенных темпера-
турах наружного воздуха стандартные системы охлаждения в ЦК не в 
состоянии обеспечить требуемую температуру воздуха на входе ГД из-
за значительных теплопритоков и больших объемов приточного возду-
ха. Кроме того, глубина охлаждения приточного воздуха ограничена 
температурой хладоносителя (холодной воды от АБХМ) 7°С. 

Для более глубокого охлаждения приточного воздуха авторами 
разработана двухступенчатая система охлаждения приточного воздуха 
с парокомпрессорной холодильной машины (ПКХМ), служащей для хо-
лодоснабжения технологических производств. Использование ПКХМ 
для кондиционирования МО весьма ограничено, особенно при дефици-
та холода на технологические нужды. 

С целью сведения к минимуму потребления дефицитного холода 
от ПКХМ разработана система двухступенчатого охлаждения воздуха в 
воздухоохладителе (ВО) на входе ГД с хладоснабжением второй сту-
пени ВО2  от каскадной абсорбционно-парокомпрессорной холодиль-
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ной машины (КАПКХМ). При этом конденсатор ПКХМ охлаждается хла-
доносителем от АБХМ. Система позволяет повысить холодопроизво-
дительность компрессора и холодильный коэффициент ПКХМ (с ηк=3,1 
до ηк=7 согласно характеристикам компрессора BITZER 4NES-12Y-40P 
на рис. 1) за счет снижения температуры конденсации tк  от 45°С до 
20°С.  

 
Рис. 1. Зависимость холо-
дильного коэффициента 

εк, потребляемой электри-
ческой мощности Nк ком-
прессора BITZER 4NES-
12Y-40P, холодопроизво-
дительности ПКХМ Q0 от 

температуры конденсации 
tк 

 
 

Таким образом можно сократить затраты электроэнергии на при-
вод компрессора ПКХМ на 40…50%.  

На рис. 2 показана схема каскадной системы охлаждения 
хладоносителя низкотемпературной секции ВО. При этом в качестве 
конденсатора ПКХМ используется дополнительный теплообменник с 
охлаждением за счет хладоносителя от АБХМ с температурой 7 °С.  

На рис. 3 представлены результаты расчета характеристик сис-
темы двухступенчатого охлаждения воздуха на входе ГД с КАПКХМ. 
Как видно из графиков, снижение температуры воздуха составляет 
∆tВО = tнв – tвых.ВО.2 = 14…26 °С, что значительно больше чем в базовом 
варианте ∆tВО(60) = tнв – tВО.2 = 5…13 °С. Отсюда можно сделать вывод, 
что применение зональной системы кондиционирования с двухступен-
чатым охлаждением воздуха на входе ГД позволяет увеличить глубину 
охлаждения ∆tВО  в полтора раза по сравнению с базовым вариантом 
системы кондиционирования. 

На рис.4 представлены текущие значения холодопроизводитель-
ности (тепловой нагрузки на ВО) и сокращение удельного расхода топ-
лива в течение суток.  
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Рис. 2. Схема каскадной системы зонального кондиционирования с двухступенча-
тым охлаждением приточного воздуха в КАПКХМ и его подачей непосредственно 

на вход ГД 

 
Рис. 3. Температуры наружного воздуха tнв, на входе ТК ГД tвх  при заборе воздуха 
из МО, на выходе из первой ступени ВО1  tВО2.Іст, снижение температуры воздуха в 
ВО1  ∆tВО.1 = tнв – tВО2.Іст, на выходе из второй ступени ВО2  tВО2.ІІст, снижение темпе-
ратуры воздуха в ступени ВО2  ∆tВО.2= tВО2.Іст– tВО2.ІІст, полная глубина охлаждения 
приточного воздуха в двухступенчатом ВО ∆tВО = tнв – tвых.ВО.2  в течении суток при 

расходе воздуха 35000 м3/ч, холодопроизводительности первой ступени ВО1  Q0.Іст  
и второй ступени ВО2  Q0.ІІст 
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Рис. 4. Изменение холодопроизводительности первой ступени ВО1  Q0.Іст, второй 

ступени ВО2  Q0.ІІст, суммарной холодопроизводительности ВО Q0.ВО, полной тепло-
вой нагрузки с учетом охлаждения конденсатора ПКХМ Qкаскад.=Q0.2ст+Qкн : ∆be – со-
кращение удельного расхода топлива, г/(кВт∙ч), ∑∆Ве – суточная экономия природ-

ного газа, м3 
 
Величина Qкаскад.=QІст + QІІст + Qкн характеризует полную тепловую 

нагрузку на АБХМ с учетом затрат холода на охлаждения конденсатора 
ПКХМ. Как видно, максимальная тепловая нагрузка составляет около 
112 кВт, что на 68% меньше, чем в базовом варианте (Q0(60)≈350 кВт), а 
нагрузка на ВО уменьшилась на 76%, что весьма существенно в усло-
виях дефицита холода на технологические нужды. 

ВЫВОДЫ 
Разработан способ двухступенчатого охлаждения приточного 

воздуха МО ГД трансформацией сбросной теплоты ГД в каскадной аб-
сорбционно-парокомпрессорной холодильной машине (КАПКХМ) с 
хладоснабжением высокотемпературной ступени ВОВТ  от АБХМ и низ-
котемпературной ступени ВОНТ  от КАПКХМ, который обеспечивает со-
кращение затрат топлива на 10…15 % за счет глубокого (до 7…10 °С) 
охлаждения воздуха на входе ГД по сравнению с его охлаждением в 
АБХМ до 15 °С 
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УДК 621.438: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ КРУТИЛЬНЫХ  
КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ  

Авторы: Тарасенко А. И., Тарасенко А. А., Национальный университет корабле-
строения им. адм. Макарова, Николаев 
 

Можно предложить три расчетные схемы, позволяющие опреде-
лить параметры крутильных колебаний валопровода. 

Схема рис.1. годится как для валов с распределенными парамет-
рами (при постоянных моментах инерции), так и для составных схем 
при переменных моментах инерции.  
 

 
Рис. 1. Крутильная схема для случая переменных моментов инерции, невесомых  
упругих соединений между отсеками дизеля и валопровода с распределенными  

параметрами.  
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Из рис.2. видно существенное изменение момента инерции от угла 
поворота коленвала.   

 
Рис.2. Зависимость приведенного момента инерции и его первой производной 

по углу поворота 
 

На рис.3. показана расчетная схема для составных упруго соеди-
ненных между собой дисков.  

 
Рис. 3. Крутильная схема для случая составных дисков, соединенных между собой 

валами с распределенными  параметрами.  
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УДК 621.438: 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ МОД НА  
НАДЕЖНОСТЬ СУДОВОГО ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСА  

Авторы: Тарасенко А. А., Тарасенко А. И., Национальный университет корабле-
строения им. адм. Макарова, Николаев 
 

С появлением и эксплуатацией больших  контейнеровозов сфор-
мировался ряд неприятных проблем[1]: 

трещины в корпусе; 
повреждения контейнеров. 
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Эти неприятности эксплуатирующие специалисты связывают с 
увеличением размеров судов. Длина контейнеровоза достигает 400 
метров. Ширина – 50 метров. 

На рис.1. показан выход кормы из воды. Это приводит к оголению 
гребного винта. Нагрузка на главный дизель резко падает, а затем, ко-
гда винт погружается, резко возрастает. При работе регулятора скоро-
сти это приводит к увеличению крутящего момента. Учитывая значи-
тельную мощность главного дизеля (до 80 МВт) этот дополнительный 
момент, усиленный волновыми эффектами существенно нагружает 
корпус судна.   

  
Рис. 1. Схема крушения MSC Napoli 

 
Можно настроить ограничительные характеристики регулятора 

скорости так, что крутящий момент резко (в два раза) уменьшится. Это 
приведет к некоторому кратковременному провалу скорости вращения 
в момент погружения гребного винта, но облегчит условия работы суд-
на.   

Вывод – применение электронных регуляторов на основе управ-
ляющего компьютера (при соответствующей настройке) позволит в два 
раза уменьшить крутящий момент на фланце двигателя. 

Литература 
1. Мотрич В. Проблемы ультрабольших контейнеровозов [Текст]: 

Морской флот №6 (2016) 
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УДК. 629.5 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ  
ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК СУДЕН ГАЗОВОЗІВ* 

Автори: Коробєйнікова Н. В., викладач, Рожанська О. С., магістрант, Національ-
ний університет кораблебудування, Миколаїв 
 

Застосування альтернативної енергетики, заснованої на викорис-
танні поновлюваних джерелах енергії, в найближчі десятиліття компен-
сує не більше чверті світового енергоспоживання. Основним енергоно-
сієм буде залишатися викопне вуглеводневе паливо, в тому числі при-
родний газ. Незважаючи на те, що трубопроводи залишаться основним 
методом транспортування даної сировини, до 2035 року майже полови-
на цього енергоносія буде транспортуватися у вигляді зрідженого при-
родного газу (LNG) судами - газовозами LNG [1]. За період з 1993 до 
2013 року кількість заводів зі скраплення природного газу зросла з 11 
до 26, кількість прийомних терміналів – з 31 до 104, кількість газовозів 
LNG – з 76 до 393, імпорт LNG – з 61 до 236 млн. т [2]. 

Норма викидів озоноруйнівних речовин на судні регулюється в 
Додатку VI Конвенції МАРПОЛ, в якому встановлюються максимальні 
рівні NOx, SOx та взвішаних частинок. Ці все більш жорсткі правила, 
разом з розповсюдженням використання природного газу як суднового 
палива, формують запит практики, пов'язаний з підвищенням ефектив-
ності СЕУ. 

В роботі розглянуті різноманітні енергетичні установки, що вико-
ристовуються на суднах для транспортування зрідженого природного 
газу (ЗПГ). Впроваджені енергетичні установки постійно змінювалися, 
щоб пристосуватися до ринкових потреб, які завжди регулювалися як 
достатньою ціною, так і можливістю споживання випарного газу (BГ), 
що відповідає жорстким правилам захисту від забруднення. 

На сучасних суднах газ перевозиться у зрідженому стані в крио-
генних умовах -163 ° С та тиском трохи вище атмосферного [3]. 

В даний час енергетичні установки газовозів складають дві основ-
ні групи: з обробкою вантажу, що випаровується, в установці повторно-
го зрідження та з використанням вантажу, що випарувався, в якості па-
лива в енергетичній установці[4]. 
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* Робота виконана під науковим керівництвом доцента Чередніченко О.К. 
Паротурбінна установка дозволяє одночасно спалювати в котлах 

важке паливо та BГ, що утворюється при транспортуванні ЗПГ, пара з 
яких подається до силової турбіни та електричного турбогенератора 
[5,6].  

Газова турбіна (ГT) перспективна до впроваджена на суднах газо-
возах через її здатність використовувати дизельне паливо та випарний 
газ без будь-яких обмежень [7]. Вона має високу надійність і дуже висо-
ку потужність при малій масі, що означає 

зменшення розмірів установки [6,8]. Але висока питома витрата 
палива потребує розробки установок складних типів, наприклад 
COGES [9]. 

Двигуни внутрішнього згоряння дозволяють компанувати багату 
кількість варіантів суднової установки. Це установки з дво- або чоти-
рьохтактними одно- та двопаливними двигунами, які в своему складі 
можуть мати установку повторного зрідження ВГ. 

Висновки 
- Паротурбіниі установки мають високі можливості використовува-

ти в якості палива як газ, так і рідке паливо, а також мають низькі ви-
трати на технічне обслуговування та високу надійність. Проте недолі-
ком є низька ефективність, приблизно 35% при повному навантаженні, 
а також надмірні викиди CO2. Ефективність може бути збільшена на 
15% при використанні Ultra Steam Turbine. 

- Газотурбінні установки мають високу надійність та невеликі роз-
міри. Але низька ефективність потребує утилізації теплоти в установках 
складних циклів. 

- Енергетичні установки з двотактними двигунами та з установка-
ми повторного зрідження завжди були привабливим варіантом завдяки 
підвищенню ефективності, низьким витратам на технічне обслугову-
вання та відсутності втрат вантажу, що перевозиться. Але високі вики-
ди NOx та SOx, а також високе споживання енергії установкою повтор-
ного зрідження відсунули її з перших місць. 

- Двопаливні дизельні установки з двох- та чотирьохтактними дви-
гунами мають високу ефективність, високу надійність та зменшення ви-
кидів SOx, що відповідає нормам IMO TIER III при експлуатації у газо-
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вому режимі. Але частина таких установок потребує великих витрат 
енергії на привід компресорів паливного газу. Це потребує розробки 
установок з утилізацією вторинних енергоресурсів головних двигунів, в 
тому числі з використанням термохімічних технологій. 
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Газотурбінні установки з регенерацією теплоти мають коефіцієнт 
корисної дії на 4–6% більший ніж ГТУ простого циклу, проте вони не 
знайшли широкого використання у суднобудуванні і на транспорті вна-
слідок великих масо-габаритних показників. Більшість регенеративних 
ГТУ були створені на базі газотурбінних двигунів "промислового" типу, 
які походять від паротурбінних установок і характеризуються важкими 
корпусами, складною схемою течії робочого тіла, переходом робочого 
тіла між елементами двигуна по повітроводах. Питома маса таких уста-
новок приймає значення 14–44 т/кВт при малих потужностях і 4,1–
13,5 т/кВт для ГТУ великої потужності [1–3]. Сучасні регенеративні ГТУ 
розробляються на базі "конвертованих" ГТД, які походять від авіаційних 
двигунів і відрізняються компактністю і малою масою, тому їх питома 
маса знаходиться у діапазоні 3,3–7,1 т/кВт [4–6]. 

У складі газотурбінної установки можна виділити наступні елемен-
ти, які найбільше впливають на її масогабаритні показники: газотурбін-
ний двигун, регенератор, газоходи і повітроводи. При цьому параметри 
ГТД і регенератора взаємно впливають один на одного: від параметрів 
робочого  тіла ГТД залежать ступінь регенерації теплоти і втрати тиску 
робочого тіла у матриці регенератора, які у свою чергу впливають на 
ККД та потужність двигуна. Повітроходи і газоходи з'єднують між собою 
ГТД і регенератор. Від втрат тиску робочого тіла в них змінюється по-
тужність ГТУ і тиск на вході до регенератора, що приводить до зміни 
його параметрів. В свою чергу форма і габаритні розміри регенератора 
впливають на геометрію газоходів і повітроходів, від яких залежать їх 
аеродинамічні характеристики. 

Із аналізу параметрів ГТД, приведених у [1, 7], встановлено, що 
масу ГТД можна представити у вигляді залежності від витрати робочого 
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тіла G і ступеня підвищення тиску πк (данні представлені для конверто-
ваних ГТД виробництва ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект"): 

( )= ⋅ π    ( )ГТД кM M G M , 

де M(G) – складова, яка враховує вплив витрати робочого тіла на масу 
ГТД:  

( ) −= ⋅ ⋅ + ⋅4  2–1,40 10 0,193 – 1,60M G G G , 

а M(πк) – складова, яка враховує вплив ступеня підвищення тиску на 
масу ГТД: 

= ⋅π π 0,4105( )  0,3262к кM . 

В залежності від потужності установки та ступеня регенерації в ре-
генеративних ГТУ промислового типу з пластинчастими регенератора-
ми маса ГТД з допоміжними механізмами, встановленими на рамі, мо-
же складати від 19 % до 63 % від маси установки, в установках з труб-
чатими регенераторами – від 8 % до 51 % [1, 2, 4]. В сучасних установ-
ках з конвертованими ГТД ця величина знижується до 7–11 % [1, 5, 6].  

В регенеративних ГТУ використовують теплообмінники з трубни-
ми або пластинчастими поверхнями теплообміну, питома маса останніх 
в 1,8–2,5 рази менша ніж пластинчастих [2, 4, 5]. В розроблених у ХХ 
ст. ГТУ з газотурбінними двигунами промислового типу в залежності від 
потужності установки та ступеня регенерації теплоти маса пластинчас-
того регенератора складала від 12 до 56% від маси установки, трубча-
того – від 24 до 67 % [1–3]. В сучасних ГТУ з конвертованими ГТД авіа-
ційного типу, які відрізняються від ГТД промислового типу значно мен-
шими габаритами і масою, частка регенератора у загальній масі уста-
новки збільшується. Так у регенеративній установці ГТГ-2500 проекту 
"Зоря"-"Машпроект" маса пластинчастих регенераторів складає 69–
78 % від загальної маси установки. У трубчатих регенераторів ГТУ по-
тужністю 15,3 і 16 МВт – 78 і 82 % [4–6]. 

Частка допоміжного обладнання, в першу чергу газоходів і повіт-
роходів, у загальній масі регенеративних ГТУ промислового типу скла-
дає 19–31% і 11–19 % в сучасних установках з конвертованими ГТД [4–
6]. 
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У самому регенераторі маса розподіляється між теплообмінною 
матрицею, в якій здійснюється передача теплоти між гарячим і холод-
ним теплоносіями, і елементами конструкції, які не приймають участь в 
передачі тепла, проте істотно збільшують масу теплообмінника: корпус, 
короба та калачі, по яким теплоносії переходять між окремими части-
нами теплообмінної матриці, колектори для підведення та відведення 
теплоносіїв, ізоляція, силові елементи, що забезпечують міцність мат-
риці. 

Співвідношення між масою матриці (MМ) та масою всього теплоо-
бмінника (MР)  

М Р мk M M= , 
яке враховує масу додаткових конструктивних елементів, у розробле-
них на сьогоднішній день регенераторах знаходиться у діапазоні 0,48 –
 0,71. 

Отримані співвідношення дозволяють на початкових етапах прое-
ктування оцінити масу ГТД, регенератора, додаткового обладнання і 
всієї регенеративної ГТУ. 
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Одним з основних напрямків підвищення економічності газотур-
бінних і комбінованих газопаротурбінних установок є збільшення почат-
кової температури газа у циклі (t3). На сьогодні у газотурбінних двигунах 
виробництва ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект" її величина складає 1250°С. 
Найбільший рівень початкової температури (1500°С) досягнуто фірма-
ми "Дженерал Електрік", "Вестінгхауз" і "Міцубісі" [1].  

Найбільш складною технічною задачею, яку необхідно вирішити 
при створенні високотемпературних газотурбінних двигунів, є забезпе-
чення працездатності соплових і робочих лопаток турбін двигуна, тем-
пература яких не повинна перевищувати 700–800°С. На сьогодні для 
підтримання потрібного рівня температур використовують конвективне 
та плівкове охолодження лопаток повітрям, яке відбирається із компре-
сора двигуна. Не дивлячись на постійне вдосконалення систем охоло-
дження ГТД підвищення температури газу приводить до відповідного 
зростання відбору повітря від компресора і відповідного зниження ККД. 
Так, при t3=950°С повітря на охолодження не відбирається, проте вже 
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при t3=980°С витрата повітря на охолодження лопаток складає 3–4 % 
від загальної витрати повітря, і 10–15% при t3=1250°С [1–3].  

Таким чином, актуальною задачею є вдосконалення систем охо-
лодження гарячих частин проточної частини ГТД з метою зниження ви-
трати повітря, що відбирається від компресора. В якості одного із мож-
ливих шляхів рішення цієї задачі можна розглянути охолодження повіт-
ря, що подається до гарячих частин двигуна, як шляхом впорскування у 
його потік води з подальшим її випаровуванням, так і у поверхневих те-
плообмінниках різного типу. В останньому варіанті при охолодженні по-
вітря водою можна використовувати кожухотрубні теплообмінники з 
гладкими трубами, а при охолодженні атмосферним повітрям – теплоо-
бмінники з оребреними трубами.  

Зниження температури повітря на вході до турбіни до 150–200°С 
(порівняно з 300–400°С при відсутності охолодження) дозволяє змен-
шити його відбір від компресора у 2 рази. При цьому витрата охоло-
джуючій води у поверхневому охолоджувачі повинна перевищувати ви-
трату повітря, що охолоджується, у 5–6 разів. При охолодженні атмос-
ферним повітрям у оребрених теплообмінниках, його витрата повинна 
перевищувати витрату повітря, що охолоджується, у 20–25 разів. При 
охолодженні випаровуванням води, її витрата повинна складати 0,1–
0,15 від витрати повітря, що охолоджується. 
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Актуальность проблемы. Зубчатые передачи в составе любого 
машинного агрегата являются одним из основных источников вибрации 
и шума [1–4]. Одной из причин структурной вибрации является перио-
дически сменяющийся контакт пар зубьев, находящихся в условиях пе-
ременного нагружения. Понижение этой составляющей вибрации все-
гда находится в зоне пристального внимания разработчиков зубчатых 
механизмов. 

Стремление к усовершенствованию зубчатых передач привело к 
появлению конструкций зацепления колес 

-  с увеличенной головкой зуба (так называемый «глубокий» про-
филь), 

- зацеплений многовенечных колес со смещенными друг относи-
тельно друга зубчатыми венцами, например, и др. 

Применение их может снизить уровень вибрации и шума, но для 
оценки этого эффекта они нуждаются в более пристальном исследова-
нии. 

Источником структурной конструктивной вибрации прямозубой ци-
линдрической передачи является прерывисто возобновляемый пар 
зубьев [1, 2].  Физическая модель контакта пары зубьев (рис.1) пред-
ставляется в виде двух консольных балок, передающих нагрузку в точ-
ке контакта, перемещающейся вдоль линии зацепления. Защемление 
этих балок является упругим. Податливость защемления моделирует 
податливость зубчатого венца. В зоне контакта передаваемая нагрузка 
вызывает контактное и изгибное деформирование зубьев пары. 

При контакте одной пары зубьев (рис.1, б) вся нагрузка P переда-
ется через этот контакт, при двухпарном контакте (рис.2, в) – нагрузка 
распределяется между двумя парами. Упругая деформация состоит из 
суммы контактной и изгибной деформаций зубьев. В зависимости от 
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расположения точки контакта деформации будут различными при од-
ной и той же нагрузке, т.е. u Hϕδ = δ + δ + δ , где: 

1 2u u uδ = δ + δ – суммарный из-

гиб консолей силою давления P в контакте, 
1 2ϕ ϕ ϕδ = δ + δ – суммарный про-

гиб консолей, вызванный их поворотом вследствие податливости вен-
ца; 

1 2H H Hδ = δ + δ  – суммарная контактная деформация зон контакта. Все 
составляющие этих зависимостей являются функциями координат и 
нагрузок. 

а 

 
б 

в 
Рис.1. Физическая модель контакта зубьев: 

а) схема зацепления; б) модель однопарного контакта; в) модель двухпарного кон-
такта 
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Общая упругая деформация будет величиной, линейно зависящей 

то нагрузки. 
iP

Cδ

δ = ,      (1) 

где Cδ  – приведенный коэффициент жесткости в парном зацеплении; iP  
– приведенная нагрузка на контакт. 

Скачкообразный переход от одонопарного к двухпарному контакту 
носит ударный характер. В зацеплении одной пары зубьев на нее дей-
ствует вся нагрузка, а при двухпарном контакте ее приближенно будем 
считать распределенной поровну между парами зубьев (рис.2,а). Точ-
ное определение всех составляющих процесса деформирования пред-
ставляет собой весьма сложную задачу. С учетом динамических со-
ставляющих нагрузочная характеристика имеет не ступенчатый 
(рис.2,а), а плавную периодическую зависимость. В приближенном 
расчете заменим ее гармонической функцией (рис.2,б) 

cp sini aP P P z t= + ω .     (2) 

Среднеинтегральная нагрузка cpP  в зависимости (2) определяется 
по формуле 

cp
PP
α

=
ε

,      (3) 

где αε  – торцевой коэффициент перекрытия, P  – максимальная нагруз-
ка при контакте одной пары зубьев. 

а б 
Рис.2. Процесс изменения нагрузки (а) и упругой деформации (б)  

в контактах зубьев 
 

Амплитуда гармонической составляющей в зависимости (2) 
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( )( )
2

1 2a a
a

a

P P
ε − − ε

= π
ε

.    (4) 

При линейной зависимости между нагрузкой и деформацией (1) 
зависимость изменения упругого перемещения также представляется в 
виде гармонической функции  

0 sina z tδ = δ + δ ω ,      (5) 

в которой: δ0 – среднее значение упругой деформации; δа – амплитуд-
ное значение. 

Среднее значение упругой деформации δ0 при сделанных упроще-
ниях модели контакта пропорционально средней нагрузке cpP  в контак-

те, амплитуда δа – пропорциональна амплитуде силы aP . 
Колебательная скорость получается дифференцированием функ-

ции упругого деформирования (5) 

maxcos cos cosa
a

PV z z t z z t V z t
Cδ

= δ = δ ω ω = ω ω = ω .    (6) 

Уровень вибрации определяется зависимостью 

0

maxlg20
V

VL = ,      (7) 

где V0 – нулевой порог колебательной скорости, 
c

pV
ρ

= 0
0 ; p0 – звуковой 

порог слышимости, p0 = 2⋅10-5Па; ρ – плотность среды; с – скорость 
распространения звука в среде. 

С учетом примечаний зависимость (7) принимает вид 
( )[ ]011а lglg20 VzL −ωδ= .     (8) 

Как следует из анализа зависимости (8), уровень вибрации для 
рассматриваемого источника колебаний, зависит от числа зубьев z, 
скорости вращения ω и амплитуды упругих колебаний δа. Два первых 
фактора определяются заданными рабочими условиями и не изменя-
ются. Повлиять на амплитуду колебаний aδ  можно конструктивными 
мерами. Укажем на две из них. 

Первой из таких мер является применение «глубокого» профиля. 
Такой профиль при нарезании зубьев образуется с помощью отрица-
тельного смещения производящей рейки. Фирма «Мааг» стандартизо-
вана этот зубчатый профиль и применила его для всех приводных зуб-
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чатых колес. Этот профиль имеет стандартный угол зацепления 

°=α 5,17  и высоту головки зуба 1,25ah m= , где m  – модуль зацепления. 
Сравнивая между собой уровни вибрации нормального зацепления 
фирмы «Мааг» определим, согласно зависимости (6) величину сниже-
ния структурного уровня вибрации 

г20lg a

a

L
ε

∆ =
ε

,      (9) 

где гaε  – торцевой коэффициент перекрытия в зацеплении «глубоких» 

профилей. 
Таблица 1. Сравнение структурных уровней вибрации зацеплений 

нормальных колес и с зубьями «глубокого» профиля 

z 2 20 24 28 30 34 38 42 45 50 60 70
1,54 1,57 1,58 1,59 1,61 1,62 1,63 1,63 1,64 1,66 1,67

1,95 1,99 2,02 2,03 2,06 2,08 2,09 2,11 2,12 2,15 2,17
∆L , дБ 2,05 2,09 2,12 2,13 2,15 2,17 2,19 2,21 2,23 2,26 2,29

По стандартам "глубокого" профиля фирмы "Мааг"

Нормальное зацепление колес при z 1=18, α=200

гaε

aε
°=α 5,17

 
 
Как следует из приведенных данных, с помощью «глубокого» про-

филя достигается снижение уровня вибрации более чем на 2дБ. 
Второй из указанных мер является предлагаемая А.П. Поповым [4] 

замена одновенечных зубчатых колес многовенечными, у которых каж-
дый из венцов имеет смещение по сравнению с предыдущим. Благода-
ря неодновременному вхождению в контакт зубьев смещенных венцов 
условный коэффициент перекрытия увеличивается, в зацеплении все-
гда находится в контакте более одной пары зубьев. Происходит изме-
нение величины коэффициента перекрытия. Если для зубчатого заце-
пления одновенечных колес коэффициент перекрытия равен εα, то для 
зубчатого зацепления колес с числом венцов одного колеса равным N 
условный коэффициент перекрытия будет равен εN = Nεα. В постоянном 
контакте будет находиться число пар зубьев венцов от значения 

1 Entier Nn = ε  до величины 2 1 Entier Nn = + ε . 
При контакте многовенечных колес упругая деформация, с учетом 

наложения друг на друга смещенных деформаций пар зубьев венцов 
определяется зависимостью 
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0 sin
N NN a Nz tδ = δ + δ ω .    (10) 

Колебательная скорость определяется дифференцированием за-
висимости (7) 

maxcos cos
NN N a NV Nz z t V z t= δ = δ ω ω = ω ,     (11) 

где max NN aV Nz= δ ω . 

Уровень вибрации многовенечного зацепления на структурных 
частотах зацепления зубьев определяется по аналогии с выводом за-
висимости (8) 

( ) 020 lg lgаL N z V = δ ω −  .     (12) 

а б 
Рис.3. Изменение нагрузки (а) и упругой деформации (б)  

в контактах многовенечных колес 
 
Сравним структурные уровни вибрации многовенечного зацепле-

ний с одновенечным зацеплением. Обозначив уровень вибрации одно-
венечного зацепления 1L , а многовенечного – как NL , определим раз-
ность 1 NL L L∆ = − , учитывая зависимости (12) и (8). Из этого сравнения 
следует, что 

( )
1 2

1 2

0,520lg 20lga

aN

n nL
n n N

δ
∆ = ==

δ −
.    (13) 

Так как n2 = n1 +1, то это выражение (13) упрощается и имеет вид 
( )1 10,5 1

20lg
n n

L
N

+
∆ = .     (14) 

Таблица 2. Снижение структурных уровней вибрации при примене-
нии многовенечных зацеплений 

1,6aε =  1,8aε =  2,3
Naε =  

N 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
∆L, дБ 9,54 10,5 14,4 9,54 14 16,9 14 16,9 21 
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выво-

ды: 
1. Применение зубчатых зацеплений зубьев с «глубоким» про-

филем приводит к снижению структурного уровня вибрации более чем 
на 2дБ. 

2. Более эффективными возможностями для снижения уров-
ней вибрации обладают передачи с зацеплениями многовенечных ко-
лес со смещенными относительно друг друга венцами. использование 
в этих зацеплениях зубьев с «глубоким» профилем может значительно 
снизить вибрацию на структурных частотах. 

Дальнейшие исследования в этом направлении позволят опреде-
лить влияние ударных явлений при входе и выходе зубьев из зацепле-
ния, уточнить характеристики динамического процесса в контактах 
зубьев и др. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТРАНСМІСІЙНИХ ВАЛІВ  

ДЛЯ ГВИНТОРУЛЬОВИХ КОЛОНОК ОСНАЩЕНИХ КАНАТНИМИ 
ПРУЖНИМИ ЛАНКАМИ  

Автори: Проценко В.О., к .т. н., доцент, Клементьєва О.Ю., інженер, Херсонська 
державна морська академія, Херсон 
 

Підвищення потужності пропульсивних установок з приводом від 
дизеля стало  джерелом збільшення динамічної навантаженості меха-
нічних трансмісій, що використовуються для перетворення параметрів 
руху в таких установках. Особливо жорсткими при цьому є умови робо-
ти гвинторульових колонок. І якщо для магістральних суден значної во-
дотонажності проблема динамічної навантаженості знімається застосу-
ванням систем типу "AZIPOD", що мають електротрансмісію та відпові-
дно відсутній вал для сполучення дизеля з власне гвинторульовою ко-
лонкою, то для суден невеликих розмірів, наприклад буксирних суден 
та supply vessels, що обслуговують бурові платформи, розмістити в 
"поді" гвинторульової колонки високомоментний електродвигун про-
блематично через невеликі розміри та високу вартість. Такі жорсткі ви-
моги до компоновки стали причиною того, що у гвинторулоьових колон-
ках таких суден зараз використовується передача енергії від головного 
ВОД чи СОД до колонки через трансмісійний вал, що може сягати знач-
ної довжини. В таких умовах з дизелем та вхідним валом колонки тран-
смісійний вал повинен сполучатися компенсуючими муфтами з огляду 
на початкову конструктивну неспіввісність колінчастого вала дизеля зі 
вхідним валом колонки та експлуатаційні неспіввісності, що викликані 
деформаціями корпуса судна, вібраційними впливами, похибками мон-
тажу та ін. 

Очевидне рішення про застосування для таких потреб карданних 
валів (рис. 1,а) в експлуатації зустріло перепони повязані з одного боку 
з високою крутильною жорсткістю та відсутністю демпфування у таких 
валів, що призводило для передачі вібраційних впливів на корпус судна 
та колонку. Крім цього, наявність підшипників кочення чи ковзання у 
хрестовинах призводила до появи у них зазорів та незрівноваженості 
валів які в такому випадку самі ставали додатковим джерелом коли-
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вань. З метою зменшення вібраційних впливів почали застосовувати 
складені валі, що містили карданні шарніри та пружно-демпфуючі муф-
ти (рис. 1, б). Такі технічні рішення містять велику кількість складових 
елементів, кожен з яких може стати джерелом відмови. Це стало при-
чиною намагання обʹєднати переваги карданних валів та пружних муфт, 
що зроблено фірмою CENTA POWER TRANSMISSION у своїх валах 
CENTALINK (рис. 2), які являють собою здвоєні муфти з тягами, що ша-
рнірно встановлені в напівмуфтах [1]. Особливістю цього технічного рі-
шення полягає в застосування гумометалевих шарнірів для сполучення 
тяг з напівмуфтами.  

 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Гвинторульові колонки з приводом від дизеля через одинарний карданний 

вал (а) та складений вал з пружними муфтами (б) 

 
  

а) б) 
Рис. 2. Вали CENTALINK: загальний вид (а) та конструкція шарнірів (б) 
 
Шарніри встановлені двох типів - для сполучення тяг із напівмуф-

тами, що ними вал CENTALINK сполучається з поєднуваними агрега-
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тами використані шарніри із сферичними гумометалевими елементами 
для компенсації кутової неспіввісності. Іншими своїми кінцями тяги спо-
лучені з напівмуфтами, закріпленими власне на валі через шарніри із 
циліндричними гумометалевими елементами для компенсації осьової 
неспіввісності. Очевидно фірма-виробник досягла пропонованим техні-
чним рішенням деяких позитивних результатів, оскільки позиціонує цей 
продукт як "silent driveshaft", що очевидно досягається за рахунок за-
стосованих в конструкції гумометалевих сайлент-блоків, гумові втулки 
яких здатні демпфувати коливання та поглинати шум і вібрацію. При 
цьому зберігаються недоліки характерні для муфт з гумовими елемен-
тами, що повязані з вадами гуми як матеріалу для пружних елементів. 
Головний із них - низька теплопровідність гуми (λ = 0,15...0,30 Вт/(м×К)) 
і відповідно схильність всіх гумових елементів до перегріву через пога-
не тепловідведення. Тому навіть такі вдалі конструкції (CENTALINK по-
ставляються на ринок з 1991 року) мають резерв для удосконалення за 
рахунок оснащення сталевими пружними елементами (коефіцієнт теп-
лопровідності сталі λ = 40...50 Вт/(м×К)). Для сталевих пружних елемен-
тів разом із цим наявний інший недолік - вони характеризуються низь-
ким демпфуванням. Цей недолік ліквідовано наприклад у муфтах 
GEISLINGER застосуванням зовнішнього демпфування, що досягаєть-
ся забезпеченням прокачування мастила через калібровані отвори. Ін-
шим варіантом побудови пружно-демпфуючих ланок приводів з мета-
левими елементами автори бачать застосування в якості пружних еле-
ментів сталевих канатів, що характеризуються, разом із здатністю від-
водити тепло, значним демпфуванням за рахунок наявності конструк-
ційного тертя сталок та дротин між собою. 

Наведені міркування спонукали авторів на розроблення муфт з 
канатним пружними елементами, в тому числі із проміжним валом [2]. 
Такі муфти (рис. 3) можуть бути оснащені затискними елементами для 
швидкої заміни канатів без демонтажу сполучених агрегатів, що робить 
їх перспективними для використання в приводі гвинторульових колонок. 
Авторами розроблені основи, геометричного, силового та міцнісного 
розрахунку таких муфт [3], а також оцінки деяких їх експлуатаційних по-
казників, що дозволяє розглядати їх практичне застосування та формує 
умови для експериментальних досліджень. 
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Рис. 3. Муфта з канатними пружними елементами та трансмісійним валом 

 
1. CENTALINK. The Silent Driveshaft. Technical Data. – 18 p. 
2. Патент на корисну модель МПК F16D 3/70, № 114483. Муфта з 

проміжним валом та тангенціальними канатами. Патентовласник: Хер-
сонська державна морська академія. Авт.: Проценко В.О., заявка 
u201609426 від 12.09.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. №5. 

3. Проценко В.О. Особливості компоновки муфт з торцевою уста-
новкою канатів тангенціального розташування / В.О. Проценко, О.Ю. 
Клементьєва // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
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Моделирование работы ветряной электроустановки (ВЭУ) явля-
ется важным шагом для анализа её работы в составе объединенной 
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энергосистемы. В данной статье рассмотрен первый этап построения 
комплексной модели ВЭУ   ̶ упрощенная модель на основе реакции ро-
тора (ветроколеса) на заданный угол поворота лопасти.   

Входным параметром упрощенной модели считаем ветер, выход-
ным – вырабатываемую электрическую мощность в Вт. Управляющим 
сигналом будем считать угол установки атаки лопасти ветроколеса 
(ВК).  

Мощность генерации электроэнергии ветряной турбиной может 
быть представлена в виде отношения 
 суммрвпген CPP η⋅⋅= , (1) 
где,  Pвп    ̶   мощность кинетической энергии ветряного потока, прини-
маемого плоскостью ВК турбины; Ср – коэффициент использования 
энергии ветра, максимальное значение которого согласно теории Бет-
ца равно 0,593; ηсумм  – коэффициент суммарных потерь в турбине, 
примерно равный 0,9 [1]. 

Согласно теории идеального ВК Н.Е. Жуковского, мощность вет-
ряного потока, действующего на ВК равняется [2] 

3
2
1 vАРвп ⋅⋅⋅= ρ ,        

где, ρ – плотность воздуха, стандартное значение которого равняется 
1,225 кг/м3; 

А – площадь ометаемой поверхности, 
2

2RА ⋅
=
π ; R – радиус ВК; v – рас-

четная скорость ветра.  
Из уравнения (1) следует, что коэффициент использования энер-

гии ветра может быть вычислен на основании данных паспортной 
мощности ВЭУ: 

9,0
2
19,0 3 ⋅⋅⋅⋅

=
⋅

=
vА

Р
Р

PC ген

вп

ген
р

ρ
.          (2) 

Тогда мощность ветряной энергии, отбираемой ВК будет равна  
рвпвк СРР ⋅= .        

С другой стороны, коэффициент Ср является нелинейной функци-
ей быстроходности ВК λ и угла установки лопасти β и на основании вы-



146 Cуднова енергетика: стан та проблеми 

 
полненных ранее расчетов [3] с учетом их коррекции по результатам 
уравнения (2) Ср может быть представлен в виде  

λβ
λ

λ ⋅+⋅−⋅−⋅=
−

068,0)28121(5176,0
5,22

4
' iecС

i
р ;    31

035,0
08,0

11
ββλλ +

−
⋅+

=
i

.    (3) 

Чтобы смоделировать работу ветряной турбины необходимо 
знать зависимости угла поворота лопасти β и быстроходности λ от те-
кущей скорости ветра, которые были получены в ходе исследования 
работы ветряной станции ЧАО «Ветряной парк Очаковский» в диапазо-
не ветра от 2-18 м/с (1-я очередь Очаковской ВЭС, укомплектованная 
десятью ВЭУ FL 2500-100, ном. мощность – 2500 кВт, высота оси рото-
ра – 100 м, длина лопасти – 50 м), (таблица 1). 

Таблица 1. Зависимость β, ω, λ от текущей скорости ветра ВЭУ FL 
2500-100  

Скорость 
ветра, v, м/с 

Угол установки 
лопасти, β, град 

Угловая скорость вра-
щения ВК ω, об/мин 

Быстроходность 
ВК, λ 

3 0,25 8,9 16,2 
4 -0,45 8,9 11,9 
5 -0,34 9,2 9,7 
6 -0,45 9,7 8,6 
7 -0,9 11,1 8,3 
8 -1,54 12,7 8,3 
9 -1,67 13,8 8,1 
10 -1,66 14,0 7,4 
11 -1,13 14,1 6,7 
12 1,1 14,3 6,3 
13 4,2 14,5 5,9 
14 6,7 14,5 5,5 
15 8,3 14,5 5,1 
16 9,9 14,5 4,8 
17 11,2 14,5 4,5 
Аналитические зависимости функций )(vf=β и )(vf=λ по результа-

там замеров (табл. 1) может быть представлена в виде полиномов 4-й 
степени  

408,12277,8771,1141,0004,0)( 234 −+−+−= vvvvvβ ,          (4)    

      468,38007,12750,1111,0003,0)( 234 +−+−= vvvvvλ  .       (5) 
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Графическое представление pC и pC '  отображены на рисунке 1. 
Результаты сопоставления паспортной и смоделированной мощности 
генерации мощности генерации, полученной по уравнениям (2), (3), (4) 
приведены в Таблице 2. 
 

 

Рисунок 1. Графическое представ-
ление pC и pC '  для FL 2500-100 

 

Таблица 2. Результаты сопоставления паспортной и смоделированной 
мощности генерации мощности генерации 

Скорость 
ветра, v, 

м/с 

Паспортная 
мощность гене-

рации, кВт 

Мощность, полученная 
по аналитическим за-

висимостям, кВт 

Отклонение 
(по модулю), 

кВт 
3 66 -21 87 
4 79 69 10 
5 222 230 8 
6 428 426 2 
7 701 702 1 
8 1078 1101 23 
9 1531 1551 20 
10 2004 1983 21 
11 2338 2312 26 
12 2456 2460 4 
13 2497 2457 40 
14 2500 2458 42 
15 2500 2503 3 
16 2500 2525 25 
17 2500 2516 16 

Среднее значение 22 
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Выводы 
Используя полученные аналитические выражения, можно смоде-

лировать генерацию ветряной турбины как в штатном режиме, т.е. с 
автоматическим изменением угла атаки лопасти β по приведенным 
выше зависимостям, так и в режиме ручного управления. Задавая са-
мостоятельно угол β при различных скоростях ветра, можно исследо-
вать поведение ветряной турбины на действие управляющего сигнала.  
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Відомо, що початок теорії деформації пружних тіл у місцях контакту 
на базі використання загальних рівнянь теорії пружності та методів те-
орії потенціалу було зроблено на засадах роботи Герца [1]. Однак він 
не отримав залежностей для розрахунку зближення циліндрів з пара-
лельними осями при їх контакті. Згідно теорії було визначено максима-
льний контактний тиск і напівширину смужки контакту. Надалі цією про-
блемою займалися багато вітчизняних і зарубіжних вчених. Дехто з них 
вважали теорію Герца (модель - пружний півпростір) непридатною для 

http://staff.iha.dk/sgt/Downloads/Turbines%20May4_2009_1.pdf
http://nocvie.ru/uploads/fotos/panfilov/veu.pdf
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визначення розрахунку зближення циліндрів [2, 3]. Методи досліджень 
цієї проблеми, можна умовно розділити на дві групи (див. табл.). 

 
Рис. 1. Схема контакту сферичних  повер-

хонь 

 
Рис. 2. Контакт циліндричних повер-

хонь за утворюючої 
 
Табл. Визначення переміщень контактуючих тіл [3] 

Автори 
Розрахункова 

модель 
Закон розподілу 

навантажень 
Розрахункова залежність 

Диннік О.М. 
 

 
Еліптичний ln∞  

Диннік О.М., 
Фёпль А., Хоп-
рих, Цантопу-

лос 

 

 

Параболічний ( )24 1 4ln 0,36
q R

E b
−ν  − π    

Беляєв М.М. 
 

 

Еліптичний ( )24 1
1 ln

2
q b

E
−ν  − π    

Ковальский 
Б.С. 

 

 

Еліптичний 

( )24 1 4ln 0,286
q R

E b
−ν  − π    

Хоприх, Цанто-
пулос, Джонсон 

К. 

( )24 1 4ln 0,5
q R

E b
−ν  − π    

Айрапетов Е.Л. 
 

 

 

4,86 q
E

δ =
 

Орлов А.В. 5,5 q
E

δ =
 

Матлін М.М., 
Моргунова А.І., 
Стариков О.А. 

5,27 q
E

δ =
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У першій групі [2, 3] сформувався спрощений підхід визначення 

величини зближення 1 2δ = δ + δ  осей контактуючих циліндрів з урахуван-
ням тільки деформації в межах площадки контакту. Умова сумісності 
деформацій зводиться до рівності ширини площадки контакту для обох 
тіл 1 2b b b= = . В результаті досліджень отримані однакові за формою лі-
нійні залежності між зближенням і навантаженням q P l=  смужки контак-
ту 

qk
E

δ = ,       (1) 

де k  – числовий коефіцієнт, що залежить від механічних властивостей 
матеріалу; E  – приведений модуль пружності Юнга; P  – навантаження 
в контакті поверхонь; l  – довжина смужки контакту. 

Розрахунки зближення за формулою (1) показали, що їх результати 
не залежать від діаметрів циліндрів, що суперечить здоровому глузду. 

Друга група дослідників брала за базу рівняння спільності дефор-
мацій, виходячи з контактної теорії Герца. Це рівняння враховує не 
тільки деформацію в безпосередній близькості від площадки контакту, 
але і загальну деформацію циліндрів. У такому вигляді умова сумісності 
деформацій проставляється у вигляді рівняння переміщень 

1 2 1 2( )z z w w+ = δ − + ,      (2) 
в якому 1w  і 2w  являють собою переміщення центрів кривини відносно 
початкової точки контакту сферичних поверхонь. 

Існує кілька рішень з урахуванням інтегральної залежності, почи-
наючи з роботи Н.М. Бєляєва [3]. Як показано в роботі [3], цю задачу 
можна вирішити з використанням розробленої фізико-математичної 
моделі на основі пружного півпростору. З достатньою для інженерних 
розрахунків точністю, на даний час використовується рішення Б. С. Ко-
вальського [3] 

1 2
1 2 2

40,579 ln 0,814R Rqw w
E b
 δ = + = +  

,    (3) 

де  q  – погонне навантаження; b  – півширина площадки контакту. 
Аналіз проблем проектування зубчастих механізмів [2, 5] показав, 

що в експлуатації зубчасте зачеплення працює або з перетинанням 
осей циліндричних поверхонь (рис.3) або з їх перехрещенням (рис.4).  
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Рис. 3. Контакт циліндрів з пересічними 

осями 

 
Рис. 4. Контакт циліндрів з перехрес-

ними осями 

 
При перетині осей циліндрів початковий лінійний контакт стає точ-

ковим контактом кромок циліндрів (рис. 3). Для вирішення цієї пробле-
ми запропоновано Винклерівську модель пружної основи [3]. Отримана 
розрахункова залежність для визначення максимальної контактної де-
формації 

max 2 lδ = ⋅δ ⋅ ⋅ γ ,       (6) 
де δ  – зближення циліндричних поверхонь за відсутністю перекосу 
осей; γ  – кут перекосу (рис.3). 

Аналіз залежності (6) свідчить про те, що вона не відповідає гіпоте-
зі плоских перерізів, оскільки є нелінійною. 

Для визначення зближення в контакті кромок циліндрів скористає-
мося гіпотезою плоских перерізів. Ця гіпотеза не дозволяє знайти дійсні 
значення деформацій контактуючих тіл, але вона значно спрощує ме-
тодику розрахунку. На Ії підставі в межах площадки контакту зближення 

кδ  визначається за лінійною залежністю: 

к к max
x
l

δ = δ ,       (7) 

де: к maxδ  – максимальна деформація в контакті поверхонь при перети-
нанні осей; x  – поточна координата; l  – довжина площадки контакту 
поверхонь  

Рис. 5. Розподіл контактних деформацій 
за гіпотезою плоских перерізів 
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Поточне значення зближення залежить від погонного навантажен-

ня к 1,155 q
E

δ ≈ . Таким чином, 

к

1,155
Eq δ

= .       (8) 

Оскільки погонне навантаження підпорядковується лінійної залеж-
ності, неважко визначити повне навантаження площини контакту пове-
рхонь 

к max

2 1,155
EP δ

=
⋅

.       (9) 

Контактне напруження на площадці при еліпсоїдальному розподілу 
визначається відомою залежністю  

к
зв

0,418 qE
σ =

ρ
.      (10) 

Якщо порівнювати максимальне напруження при кромковому кон-
такті з напруженням у контакті поверхонь з паралельними осями, то 
дійдемо висновку, що при контакті за всієї довжині поверхонь це відно-

шення дорівнює кmax 2
H

σ
=

σ
. Якщо довжина контакту не охоплює усю до-

вжину зуба, тоді кmax з2

H

l
l

σ
=

σ
, де зl  – довжина циліндричної поверхні зуба. 

За результатами аналізу можна зробити наступні висновки: 
1. Розроблену Герцом контактну теорію було доповнено методика-

ми розрахунків характеристик контакту і залежностями для визначення 
переміщень при перетині і перехресті осей циліндричних поверхонь. 

2. Незважаючи на існуючі недоліки, теорію Герца слід вважати ба-
зовою при проектуванні зубчастих зачеплень, підшипників кочення та 
інших з’єднань з початковим лінійним або точковим контактом повер-
хонь. 
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УДК 621.316.5 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЛЕ ОБРАТНОЙ МОЩНОСТИ 
Авторы: Новогрецкий С. Н., к. т. н, доцент, Подымака В. И., т. н, доцент, Би-
лык Т. Ю., магистрант, Национальный университет кораблестроения им. адми-
рала Макарова, Николаев 

 
Защита от обратной мощности предполагает отключение генера-

торного агрегата от сети с определенной выдержкой времени при пе-
реходе генератора в двигательный режим. Обычно данная защита вы-
полняется с помощью реле обратной мощности, которая имеет уставки 
по мощности и по времени, чтобы исключить ложные срабатывания.  

Казалось бы, подобного рода защита должна являться основной 
на генераторе любой электростанции, так как позволяет вовремя от-
реагировать на проблемы с приводным двигателем, а также предот-
вратить излишнее потребление активной мощности из сети и перегруз-
ку работающих генераторов. Однако, в стандартах и правилах данная 
защита упоминается очень редко как обязательная. В "Правилах уст-
ройства электроустановок" (ПУЭ) данный вид защит для генераторов 
не прописан [1, пункт 3.2.34].  

В то же время, в "Правилах классификации и постройки судов 
внутреннего плавания" данная защита является обязательной к уста-



154 Cуднова енергетика: стан та проблеми 

 
новке для параллельно работающих генераторов [2, пункт 8.2.2] (для 
двигателей внутреннего сгорания уставка по мощности должна нахо-
диться в переделах 8…15%, а для турбин – 2…6% от номинальной 
мощности генератора переменного тока [2, пункт 8.2.4], уставка по 
времени не превышает 12 секунд).  

Из этого можно сделать неверный вывод, что для другого типа 
электростанций данная защита не является необходимой. Но это не 
совсем так. В генераторном агрегате приводной двигатель тоже снаб-
жается защитами от ненормальных режимов работы, которые очень 
часто по сути своей дублируют функции защиты от обратной мощно-
сти, поэтому часто в ней не видят необходимости или приписывают ее 
к защите теплотехнической части агрегата.  

Последнее можно видеть на примере "Правил технической экс-
плуатации электрических станций и сетей", где в пункте 8.5.12 (раздел 
8 "Теплотехническое оборудование электростанций и тепловых сетей") 
четко прописано: "Турбогенераторы ГТУ при переходе в режим элек-
тродвигателя должны быть немедленно отключены, для чего должна 
быть установлена защита от их обратной мощности. Это требование не 
распространяется на ГТУ со свободными силовыми турбинами" [3]. 
Данное требование поясняется в пособии по изучению российских 
аналогичных правил, где это требование изложено в пункте 4.6.13 [4, 
стр. 207]. В соответствии с ним: "Мощность, затрачиваемая на привод 
компрессоров одновальных ГТУ (газотурбинных установок), более чем 
в 2 раза превышает мощность электрического генератора. Поэтому пе-
реход генератора в режим электродвигателя, если после отключения 
подачи топлива к ГТУ и прекращения горения он остается включенным 
в сеть, вызывает его недопустимую перегрузку и может привести к по-
вреждениям" [4]. 

Может возникнуть вопрос на счет паротурбинных установок, кото-
рые являются основными, например, на АЭС. Для правильного его по-
нимания можно посоветовать ознакомиться со статьей [5], где деталь-
но описаны причины и последствия второй аварии на Чернобыльской 
АЭС, которая произошла на втором энергоблоке 11 октября 1991 года. 
После переведения турбогенератора №4 в режим останова для прове-
дения ремонтных работ через 20 минут произошло самопроизвольное 
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включение генераторного выключателя, и практически полностью ос-
тановившийся турбогенератор оказался включенным в сеть, вследст-
вие чего перешел в режим асинхронного пуска. В данном режиме гене-
ратор проработал 30 секунд, но этого хватило для достаточно сильного 
индукционного нагрева поверхности ротора, раскрытия роторных пазов 
и выпадения в зазор между ротором и статором пазовой части катушек 
обмотки ротора с расплавлением меди, возникновения сильной вибра-
ции, разрушения подшипников машины с разрывом маслопровода, на-
рушения герметичности машины, возникновения пожара с зажиганием 
мощного факела в результате соприкосновения с горячим маслом вы-
рвавшегося в камеру выводов генератора и в токопровод водорода, 
находившегося под давлением 4,4 кгс/см2. В результате асинхронный 
режим закончился устойчивым трехфазным коротким замыканием, ко-
торое, к счастью, отключила дифференциально-фазовая защита на 
подстанции "Лесная-ЧАЭС", что позволило произвести останов и за-
глушение энергоблока №2 с последующим тушением пожара. Размеры 
повреждений оказались настолько обширными, что о восстановлении 
работоспособности энергоблока № 2 не могло быть и речи, вследствие 
чего он был досрочно выведен из эксплуатации. Как пишут авторы ста-
тьи, ложное срабатывание произошло в результате "возникновения за-
мыкания между жилами одного из контрольных кабелей, следствием 
чего оказалось попадание «+» оперативного тока на катушку выходного 
реле цепи прохождения команды на включение выключателя" [5], что 
явилось следствием дефекта монтажа (пореза изоляции кабеля), про-
изведенного за 15 лет до аварии.  

Разбирая принципы построения защиты, авторы указали, что такой 
аварии можно было избежать, если бы была : 

- защита от повышения вибрации, которая запускается при дости-
жении величины вибрации двух подшипниковых опор турбоагрегата, 
близкой к предельно допустимой величине виброскорости 11,2 мм/с, и 
действует на закрытие стопорных клапанов турбины и отключение ге-
нератора от сети (на энергоблоке №2 ЧАЭС ее не было, однако, в 
дальнейшем данной защитой крупные турбоагрегаты (мощностью бо-
лее 200 МВт) были оснащены); 
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- защита от обратной мощности, которая "применяется для предот-

вращения повреждений турбоагрегата при осуществлении операций 
вывода из работы и останова турбины путем закрытия стопорных кла-
панов острого пара, закрытия защитных клапанов промперегрева и от-
ключения генератора от сети. Возникновение двигательного режима 
турбогенератора после выполнения первых двух указанных операций 
означает, что возник беспаровый режим, т.е. в турбину прекращено по-
ступление пара, причем не только в силу закрытия указанных клапанов, 
которое фиксируется по положению концевых выключателей, но также 
вследствие отсутствия пропусков пара, возможных при их неисправно-
сти. Длительное существование этого режима опасно для лопаток рото-
ров турбины по причине начинающегося при этом их разогрева, который 
может привести к потере механической прочности и разрушению лопа-
точного аппарата. Отключая в этих условиях генератор от сети, реле 
обратной мощности переводит турбоагрегат в режим выбега, вследст-
вие уменьшения вентиляционных потерь рост температуры лопаток 
турбины прекращается и начинается ее снижение. С другой стороны, 
если после закрытия стопорных клапанов и клапанов промперегрева 
двигательный режим не наступает, что свидетельствует о наличии про-
тока пара через турбину, реле обратной мощности, блокируя операцию 
отключения генератора от сети, предотвращает вероятный после этого 
отключения разгон турбоагрегата, создающий угрозу тяжелой аварии с 
разрушением роторов турбины и генератора" [5]. 

В статье также указывалось, что зарубежные изготовители осна-
щают турбогенераторы защитой от обратной мощности, в то же время 
отечественные производители, "считая полезным наличие реле обрат-
ной мощности, не считают, однако, его обязательным, имея ввиду, что 
в их паровом тракте имеется высоконадежная главная парозапорная 
задвижка (ГПЗ), для полного закрытия которой требуется небольшое 
время – 2…4 мин. Вводя запрет на отключение генератора от сети по-
сле закрытия стопорных клапанов и клапанов промперегрева на время, 
необходимое для закрытия ГПЗ, можно рассчитывать, что и без реле 
обратной мощности обеспечивается надежное предотвращение разго-
на турбоагрегата при наличии пропуска пара через закрытые стопор-
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ные клапаны, а беспаровой режим турбин в течение указанного време-
ни не опасен" [5]. 

Из рассмотренного примера видно, что защита от обратной мощ-
ности достаточно полезна и для паротурбинных установок. 

Кстати, случай перехода турбогенератора в режим асинхронного 
пуска вследствие ошибочного срабатывания генераторного выключа-
теля не единичный. В статье [6] описана авария на Заинской ГРЭС 1 
января 1979 года и упомянута авария на ТЭС «Агиос Деметриос» в 
Греции в 2003 году. В обоих случаях причинами послужила низкая тем-
пература окружающего воздуха, переохлаждение и последующее не-
полнофазное отключение выключателя. В результате аварий турбоаг-
регаты получили непоправимые повреждения.  

А как же с защитой от обратной мощности на ГЭС? Вопрос доста-
точно интересный. Многие гидроагрегаты могут работать как в генера-
торном режиме, так и в двигательном, работая в качестве насоса (на 
ГАЕС). Кроме того, гидроагрегаты часто переводятся в режим синхрон-
ного компенсатора, в котором их основной задачей является выдача в 
сеть реактивной мощности. По этому поводу в "Правилах технической 
эксплуатации электрических станций и сетей" в пункте 7.4.5 (в россий-
ском аналоге пункт 3.3.5) сказано: "Гидроагрегаты, которые работают в 
режиме синхронного компенсатора, должны быть готовы к немедлен-
ному автоматическому переводу в генераторный режим. В случае ра-
боты гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора рабочее коле-
со турбины должно быть освобождено от воды. На ГЭС, которые имеют 
предтурбинные затворы, в случае перевода гидроагрегата в режим 
синхронного компенсатора предтурбинный затвор должен быть закрыт" 
[3].  

Данное требование объясняется следующим образом. При работе 
гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора направляющий ап-
парат закрыт, доступ воды к гидротурбине прекращен, генератор вклю-
чен в сеть и вращается как двигатель при наличии реактивного тока в 
обмотке статора. Потребляемая при этом генератором активная мощ-
ность расходуется на преодоление механических и вентиляционных 
потерь и в значительной степени зависит от условий вращения рабоче-
го колеса гидротурбины. При освобожденном от воды рабочем колесе 
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(в случае положительной высоты отсасывания или в результате специ-
ального отжатия воды от рабочего колеса) потребляемая мощность со-
ставляет 2…4% номинальной мощности гидрогенератора, а при затоп-
ленном рабочем колесе потребляемая мощность увеличивается до 
15…20% номинальной. То есть и в случае ГЭС реле обратной мощно-
сти может быть достаточно полезным с точки зрения мониторинга ра-
боты гидроагрегата в режиме компенсатора. Наличие большой потреб-
ляемой мощности в данном режиме будет говорить о нахождении ко-
леса в водной среде, то есть о проблемах с направляющим аппаратом 
и его не полном закрытии, а также о проблемах с отжатием воды из 
области рабочего колеса сжатым воздухом [7].  

Также реле обратной мощности можно использовать и для запрета 
планового отключения генераторов от сети в случае наличия положи-
тельной мощности на ее выводах (данное требование зафиксировано в 
п. 12.1.49 "Правил технической эксплуатации электрических станций и 
сетей" [3]). Генераторы перед отключением должны быть полностью 
разгружены по активной и реактивной мощности. Запрещается отклю-
чение выключателя останавливаемого в ремонт генератора при нали-
чии положительной мощности, обусловленной неплотной посадкой 
стопорных и обратных клапанов (последнее для теплофикационных 
турбин) или неполным закрытием направляющего аппарата на гидро-
агрегатах, из-за опасности разгона роторов до недопустимой по усло-
виям механической прочности частоты вращения. В целях предотвра-
щения возможных по этим причинам разрушений турбо- и гидроагрега-
тов необходимо отключение выключателя производить после полного 
прекращения подачи пара или воды в проточную часть турбины [8]. 

Таким образом, реле обратной мощности является достаточно 
информационным для определения ненормальных режимов работы 
генераторного агрегата, чтобы значительно повысить надежность его 
защиты, и может быть рекомендовано для любых типов электростан-
ций. 
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Ефект акустичної емісії широко використовується в технічної діаг-
ностиці. Метод акустичної емісії (АЕ), заснований на реєстрації хвиль 
напружень, що виникають в результаті формування, зміни та руйнуван-
ня структур різних матеріалів, є в даний час найбільш перспективним і 
ефективним засобом моніторингу відповідальних об'єктів, що дозволяє 
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отримувати інформацію про динаміку процесів, які відбуваються в реа-
льному масштабі часу. За допомогою методу акустичної емісії можна 
вимірювати рівень напружень і деформацій матеріалу, виявляти дефе-
кти, що розвиваються, визначати їх координати, оцінювати ступінь не-
безпеки при оцінці технічного стану конструкцій і споруд [1-3]. 

Аналіз досвіду впровадження методу акустичної емісії для неруйні-
вного контролю металоконструкцій показує, що при створенні нових 
зразків вимірювальної техніки прагнуть до покращення характеристик 
приладів та пошуку нових інформативних параметрів, розробці матема-
тичних моделей і нових методичних прийомів вивчення явища. 

До труднощів впровадження методу акустичної емісії слід віднести 
значні спотворення, які зазнає акустичний сигнал при своєму розпо-
всюдженні від місць генерації до точки прийому. Вони залежать від 
конструкції акустичних датчиків, місця розташування перетворювачів, 
від конфігурації поверхні і матеріалу виробу. 

Головне завдання основного підсилювача для датчиків АЕ узго-
дження зарядового виходу датчика, що володіє високим опором з дов-
гою лінією і реєструючим пристроєм, мають значно менший опір. Це ви-
суває високі вимоги до вхідного опору підсилювача і його вхідний ємно-
сті, а так само накладає обмеження на фільтрацію корисного сигналу і 
довжину інформаційних каналів від датчиків до основного підсилювача. 

На амплітудно-частотну характеристику чутливості перетворювача 
акустичної емісії впливає не тільки матеріал п'єзоелемента, але і конс-
труктивні особливості корпусу демпфера, спосіб кріплення п'єзоелеме-
нта, розташування передпідсилювача і блоків фільтрів, що визначають 
довжину інформаційного каналу. 

Широко відома проблема низького рівня вхідного сигналу модуля 
акустичної емісії, обумовлена низьким рівнем вихідного сигналу пьезо-
преобразователя (до 1мВ). При роботі п'єзоелектричного датчика необ-
хідно забезпечити режим роботи його виходу, близький до холостого 
ходу, так як навантаження на виході пьезопреобразователя можуть 
вплинути на характеристики датчика з-за зворотного п'єзоефекту. 

Поставлена задача вирішується тим що в датчику акустичної емісії, 
що складається з металевого корпусу 1, в якому розташовані 
п’єзоелектричний активний елемент 2 і контактний пристрій, в конструк-
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ції датчика додатково розміщено перед підсилювач 3 і блок фільтрів 4, 
які виконані в одному корпусі з п’єзоелектричним активним елементом 
та контактним пристроєм [1] (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 Модернізований датчик акустичної емісії 

 
Додаткове розміщення передпідсилювача і блока фільтрів, які ви-

конані в одному корпусі з п’єзоелектричним активним елементом і кон-
тактнім пристроєм, дозволяє виключити перешкоди, які знижують якісь 
акустичної емісії. 

Використання датчика акустичної емісії знижує рівень шумів і під-
вищує якість контролю при оцінці дефектів в конструкціях, експлуатова-
них в умовах навантажень та агресивних середовищ. 
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Сучасні тенденції в розвитку газотурбінних установок (ГТУ) 
пов’язані зі значним зростанням теплових і динамічних навантажень на 
елементи їх конструкцій, у тому числі й на елементи камери згоряння 
(КЗ). Однією з проблем при експлуатації ГТУ є високі викиди токсичних 
компонентів, зокрема оксидів азоту. Одним з можливих напрямків 
вирішення цієї проблеми є реалізація складної теплової схеми – так 
званої схеми “Водолій” з утилізацією теплоти відпрацьованих газів та 
впорскуванням екологічної та енергетичної водяної пари в проточну 
частину камери згоряння. Забезпечення низької емісії забруднюючих 
речовин при експлуатації високотемпературних ГТУ являє собою акту-
альне науково-прикладне завдання. 

Удосконалення емісійних характеристик КЗ ГТУ з впорскуванням 
водяної пари забезпечене розв'язанням дослідницьких завдань на 
єдиній методологічній основі. Теоретичну основу досліджень склали 
фундаментальні й прикладні роботи вітчизняних і закордонних фахівців 
в області процесів горіння органічних палив. Для аналізу процесів в КЗ 
ГТУ використано підхід, заснований на числовому розв'язку системи 
диференціальних рівнянь, що описують основні закони збереження 
енергії й переносу хімічних компонентів в турбулентній хімічно 
реагуючій системі. 

В якості об'єкту дослідження обрана камера згоряння контактної 
ГТУ 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 адекватних тривимірних математичних моделей турбулентних 
хімічно реагуючих потоків в камерах згоряння газотурбінних двигунів, 
що працюють на вуглеводневому паливі; теоретичні дослідження ха-
рактеристик камери згоряння та впливу впорскування пари на основні 
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характеристики; розробка практичних рекомендацій щодо вдоскона-
лення камери згоряння на основі проведених розрахунків. 

Для числового експерименту використано тривимірну кінцево-
елементну модель дифузійної камери згоряння ГТУ типу «Водолій» з 
упорскуванням водяної пари та початкові дані, отримані в результаті 
детального теплового розрахунку схеми установки на режимі повної 
потужності. Проведено числовий експеримент з різними 
співвідношеннями витрат екологічної та енергетичної пари. 

На рис. 1 представлено поле температур в поздовжньому перерізі 
жарової труби камери згоряння ГТУ типу «Водолій» при різних 
співвідношеннях витрат екологічної та енергетичної пари. 

 

 
 

а б 
Рис. 1 – Поле температур в поздовжньому перерізі жарової труби камери згоряння 

з різними співвідношеннями екологічної та енергетичної пари: 
а) 15/85%; б) 40/60% 

Висновки:  
1. На основі аналізу й узагальнення літературних даних проведено 

аналіз основних напрямків зменшення викидів токсичних компонентів в 
камерах згоряння газотурбінних устоновок, що працюють на вуглевод-
невому паливі,  а також встановлено перспективний засіб мінімізації 
емісії оксидів азоту за рахунок реалізації складної теплової схеми 
газотурбінної установки – схеми “Водолій” з утилізацією теплоти 
відпрацьованих газів та впорскуванням екологічної та енергетичної 
водяної пари в проточну частину камери згоряння. 

2. 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 вимо-
гам до газотурбінних двигунів, що працюють на вуглеводневому паливі, 
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Постановка проблеми. Одним із основних та ефективних засобів 
транспорту, що використовується при перевезенні продукції, є морські 
судна. До забезпечення надійності та високих технічних характеристик 
засобів морського транспорту ставлять високі вимоги, у тому числі й до 
міцності деталей та вузлів. Процеси спрацювання зумовлені зношуван-
ням тертьових поверхонь, що значно знижує надійність механізмів, під-
вищує енергетичні витрати на подолання сил тертя. Внаслідок цього 
виникає необхідність ремонту, що передбачає економічні затрати. На 
сьогодні розробляють нові матеріали, які відрізняються підвищеними 
експлуатаційним характеристиками і водночас економічною рентабель-
ністю при експлуатації. Ефективно у даному напрямку використовують 
полімерні матеріали, які відрізняються незначною вартістю, простотою 
виготовлення та експлуатаційними характеристиками. Застосування 
таких матеріалів дозволяє підвищити ресурс роботи деталей і механіз-
мів засобів транспорту, знизити затрати на їх виготовлення та ремонт, 
зменшити витрати на подолання сил тертя, що підвищує надійність і 
технічні характеристики деталей та механізмів судна. Отже, розроб-
лення полімерних матеріалів з поліпшеними і наперед заданими анти-
фрикційними властивостями та зносостійкістю є актуальним завданням 
сучасного матеріалознавства.   

Мета роботи – дослідити трибологічні властивості 
епоксиполіефірних композитних матеріалів при сухому і рідинному 
терті. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
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На першому етапі досліджували трибологічні властивості компо-
зитних матеріалів на основі попередньо розробленої епоксидно-
поліефірної матриці з двокомпонентним бідисперсним наповнювачем. 
Випробування зразків проводили при різних умовах – сухого тертя (без 
мащення) і в умовах впливу агресивного середовища (морської води). 
Встановлено, що показники коефіцієнту тертя та температури в області 
дотикання площин досліджуваних КМ значно відрізняються. Це очевид-
но, оскільки при механічній взаємодії двох різних тіл відбувається 
виділення тепла та нагрівання пари тертя в цілому. При проведенні 
дослідження матеріалу у агресивному середовищі рідина змочує по-
верхню тертя, що суттєво впливає на її охолодження і, як наслідок, на 
триботехнічні властивості.  

Доведено (рис. 1, крива 2; табл. 1), що при сухому терті показник 
температури дослідного зразка у області механічної взаємодії повер-
хонь різко зростає із збільшенням шляху тертя. Максимальне значення 
становить – Т = 366…369 К . Водночас температура у області тертя при 
випробовуванні розробленого КМ з частками двокомпонентного напов-
нювача у середовищі морської води є стабільною і становить – 
Т = 295…298 К. Коефіцієнт тертя при випробовуванні композиту без 
рідини становить f = 0,33…0,35. При терті у середовищі морської води – 
f = 0,08…0,09, що є у 3…4 рази нижчим.  

Відповідно до наведеного вище можна констатувати, що важли-
вими факторами, що визначають показники трибологічних властиво-
стей КМ є: склад матеріалу, зокрема, вміст та природа часток, 
шорсткість робочої поверхні зразків, змочування та температура в 
області тертя.  

Слід також звернути увагу на шлях притирання. Помітно, що 
динаміка коефіцієнту тертя впродовж випробування за різних умов є 
приблизно однаковою і змінюється до відстані L = 5500…6000 м. Слід 
зазначити, що амплітуда значень коефіцієнту тертя при випробовуванні 
у середовищі морської води є нижчою, що свідчить про вплив змочу-
вання поверхонь та відведення температури. 

 



166 Cуднова енергетика: стан та проблеми 

 

 
Рисунок 1. Залежність коефіцієнту тертя і температури в області тертя від 

шляху випробовування матеріалів: 
1 – коефіцієнт тертя при випробовуванні без застосування рідини; 2 – темпе-

ратура у області тертя при випробовуванні без застосування рідини; 3 – коефіцієнт 
тертя при випробуванні у середовищі морської води; 4 – температура у області тер-
тя при випробуванні у середовищі морської води. 

 
Таблиця 1. Трибологічні властивості КМ 

Параметри 
Випробовування КМ в умовах 

сухого тертя середовища морської води 
Момент М, Н×м 1,72…1,78 0,41…0,46 
Коефіцієнт тертя ƒ 0,33…0,35 0,08…0,09 
Температура T, К 366…369 295…298 
Шлях припрацювання l, м 5500…6000 5500…6000 
Інтенсивність зносу Im, мг/км 4,3…5,3 0,10…0,15 

 
На наступних етапах дослідження проводили аналізу поверхні 

досліджуваних КМ після випробування методом оптичної та 
електронної мікроскопії з використанням рентгенівського мікроаналізу, 
що підтвердило вище наведені результати експерименту.  

Висновки. За результатами дослідження можна зробити наступні 
висновки. Експериментально встановлено, що при сухому терті показ-
ник температури дослідного зразка у області механічної взаємодії по-
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верхонь суттєво зростає із збільшенням шляху тертя до 
Т = 366…369 К . Коефіцієнт тертя при цьому становить f = 0,33…0,35.  

Доведено, що поліпшеними трибологічними характеристиками 
відрізняється композитний матеріал, який випробовували у середовищі 
морської води. Температура у області тертя є стабільною і становить – 
Т = 295…298 К. При цьому коефіцієнт тертя становить f = 0,08…0,09, 
що є у 3…4 рази нижчим порівняно з КМ, який випробовували при су-
хому терті. Крім того, встановлено, що шлях притирання за різних умов 
значно не відрізняється і становить L = 5500…6000 м. 

Методом оптичної мікроскопії досліджено вихідну поверхню КМ та 
поверхню зразків після випробування, що підтвердило результати ек-
спериментальних трибо логічних досліджень.  

Автори висловлюють щиру подяку за допомогу у 
підтвердженні результатів дослідження колегам з відділу № 16 
Корозійного розтріскування металів Фізико-механічного інституту 
ім. Г. В. Карпенка НАН України та за фінансову підтримку та можливість 
мобільності під час дослідницької роботи у словацьких вищих навчаль-
них закладах згідно Національної стипендіальної програми Словацької 
Республіки (National Scholarship Programme of the Slovak Republic - 
SAIA Programmes). 

 
 

УДК 667.64:678.026 
РОЗРОБЛЕННЯ ДВОКОМПОНЕНТНОГО БІДИСПЕРСНОГО  

ЕПОКСИДНО-ПОЛІЕФІРНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЙОГО  
ВИКОРИСТАННЯ У ВУЗЛАХ ТЕРТЯ  

СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 
Автори: Букетов А. В., Браїло М. В., Якущенко С. В., Винар В. А., Кобельник О. С., 
Херсонська державна морська академія, Херсон 
 

Постановка проблеми. Сучасна суднобудівна промисловість є 
одним з найбільших споживачів синтетичних полімерних матеріалів. 
Області їх застосування різноманітні, а перспективи використання охо-
плюють широкий спектр. Полімери застосовують для виготовлення 
корпусів суден і корпусних конструкцій, у створенні деталей суднових 

http://www.euraxess.sk/en/main/services-practical-information/research-in-slovakia/research-institutions/higher-education-sector
http://www.euraxess.sk/en/main/services-practical-information/research-in-slovakia/research-institutions/higher-education-sector
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
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механізмів, для захисту металу від корозії. Завдяки використанню таких 
матеріалів значно поліпшуються технічні та експлуатаційні характери-
стики засобів морського транспорту, підвищуються їх надійність і 
довговічність, зменшується тривалість та трудомісткість будівництва. 
Полімерні композитні матеріали (ПКМ) знайшли застосування при 
виготовленні важливих суднових деталей, що експлуатують в умовах 
впливу агресивних середовищ, знакозмінних навантажень, коливань 
температур, вологості. Прикладом є виготовлення вкладишів дейдвуд-
них підшипників з полімерних матеріалів. Водночас на сьогодні важли-
вим є пошук способів зниження зносу вузлів тертя машин існуючих 
конструкцій. Розроблення наповнених полімеркомпозитів забезпечує 
високі показники трибологічних властивостей вузлів тертя та підвищує 
їх термін експлуатації. У тому числі, при розробці КМ з поліпшеними 
антифрикційними властивостями, важливими є дослідження поверхні 
зразків після випробування. Це дозволяє виявити фізико-хімічні явища і 
процеси у області контакту тіл при терті, які безпосередньо впливають 
на показники характеристик досліджуваного композиту. Отримання 
результатів дослідження поверхонь тертя та аналіз отриманих даних 
дасть можливість формувати композитні матеріали з наперед заданими 
властивостями та поліпшеними експлуатаційними характеристиками. 

Мета роботи - розробити двокомпонентний бідисперсний епок-
сидно-поліефірний матеріал для вузлів тертя суднової енергетичної ус-
тановки. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Для створення полімерного композитного матеріалу із наперед 

заданими антифрикційними властивостями комплексно проаналізовано 
етапи процесу формування та тертя. На початковому етапі проводили 
дослідження трибологічних властивостей КМ на основі комбінованої 
епоксидно-поліефірної матриці з двома наповнювачами різної 
дисперсності (слюда і CuO). Зразки випробовували за різних умов: сухе 
тертя (без мащення) і у мастильному середовищі. В результаті експе-
рименту спостерігали поліпшення значення коефіцієнту тертя, що при-
водить до зниження енергетичних втрат при застосуванні даного 
матеріалу. Також встановлено, що за умов випробування КМ у 
середовищі мастила показники температури в області контакту рухомих 
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спряжених поверхонь знижуються. Це свідчить про те, що при 
випробовуванні композиту у мастилі пара «контртіло – зразок» 
розділена шаром рідкого матеріалу, який зменшує тертя між дотичними 
поверхнями та відводить від них теплоту. 

Слід відмітити, що випробовуючи КМ в мастилі спостерігали 
стабільність температури в області тертя (рис. 1, крива 4; табл. 1). 
Амплітуда значень температури коливалась в межах Т = 293…295 К. 
Це можна пояснити утворенням плівки з мастильного матеріалу, яка 
формується на дотичних пари тертя і забезпечує екранування щодо 
проникнення тепла в поверхневі шари композиту. 

Рисунок 1. Залежність коефіцієнту тертя і температури в області тертя від шляху 
випробовування матеріалів: 

1 – коефіцієнт тертя при випробовуванні без застосування рідини; 2 – темпе-
ратура у області тертя при випробовуванні без застосування рідини; 3 – коефіцієнт 
тертя при граничному мащенні; 4 – температура у області тертя при граничному 
мащенні 

 
Водночас, на початковому етапі дослідження трибопари в 

середовищі мастила, спостерігали зниження коефіцієнту тертя при 
проходженні шляху L = 1250…1500 м (рис. 1, крива 3). Очевидно, що це 
пов’язано зі зменшенням степеня шорсткості поверхні композиту за ви-
пробовування при навантаженні р = 1 МПа. Шлях припрацювання при 
цьому становить L = 1500…2000 м, коефіцієнт тертя f = 0,03…0,04. Та-
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кож слід зазначити, що інтенсивність зносу КМ при випробовуванні в 
мастильному матеріалі та сухому терті значно відрізняється і становить 
Im = 0,25…0,30 мг/км порівняно з Im = 4,3…5,3 мг/км відповідно. 
 
Таблиця 1. Трибологічні властивості КМ 

Параметри 
Випробовування КМ в умовах 

сухого тертя тертя з мащенням 
Момент М, Н×м 1,72…1,78 0,15…0,22 
Коефіцієнт тертя ƒ 0,33…0,35 0,03…0,04 
Температура T, К 366…369 294…295 
Шлях припрацювання L, м 5500…6000 1500…2000 
Інтенсивність зносу Im, мг/км 4,3…5,3 0,25…0,30 

 
На шляху припрацювання 6000…10000 м спостерігали, на нашу 

думку, змішане тертя. В результаті часткового видавлювання мастила в 
місцях найбільших нерівностей відбувається контакт поверхонь тертя, 
внаслідок чого, при домінуючому прояві граничного та напівсухого 
режимів мащення, відбувається руйнування граничної плівки. Це при-
зводить місцями до безпосереднього контакту тіла з контртілом, що 
супроводжується явищами схоплювання, заїдання, задирами на 
поверхні КМ. Дані явища ускладнюють перебіг процесів припрацювання 
пари тертя, позаяк продукти трибодиструкції утворюють на поверхні 
композиту мікрочастки, які можуть виступати абразивом. 
Підтвердженням цього є підвищення показників трибологічних власти-
востей КМ, який випробовували у мастильному середовищі (рис. 1, 
крива 3) на вище зазначеному інтервалі шляху тертя. 

Отримані результати дослідження підтверджено методом 
оптичної мікроскопії, методом скануючої електронної мікроскопії та ме-
тодом рентгеноспектрального аналізу хімічного складу при аналізі 
мікроструктури поверхні тертя зразків. 

Висновки 
Досліджено трибологічні властивості антифрикційних матеріалів 

на основі компаунду з двома дисперсними наповнювачами: слюда і 
CuO. Встановлено, що коефіцієнт тертя залежить від складу композиту, 
технології його отримання та умов випробування. Доведено, що темпе-
ратура в області контакту при терті в мастильному матеріалі 
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залишається стабільною і становить Т = 294…295 К. Низькими показни-
ками інтенсивності зносу та коефіцієнту тертя відрізняється матеріал, 
який випробовувався у мастилі – Im = 0,25…0,30 мг/км, f = 0,03…0,04. 
Шлях припрацювання за даних умов становить L = 1500…2000 м. Це 
зумовлено тим, що при введенні дисперсних наповнювачів має місце 
підвищення характеристики міцності КМ, які сприяють зменшенню 
коефіцієнту тертя та підвищенню зносостійкості. 
 
 
УДК 667.64:678.026 

ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАТОРА C13H12CL2N2  
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНОЙ МАТРИЦЫ 
Авторы: Букетов А. В., Кулинич В. Г., Сметанкин С. А., Андрейчук В. С., Херсон-
ская государственная морская академия, Херсон 
 
 Постановка проблемы. В различных отраслях современной 
промышленности широко распространено применение новых компо-
зитных материалов с улучшенными свойствами. Одной из таких отрас-
лей является судостроение, где основной задачей есть уменьшение 
количества используемых материалов и вместе с тем повышение на-
дежности и качества конструкций за счет улучшенных физико-
механических и коррозионностойких свойств покрытий. В связи с этим 
становится очевидной актуальность создания новых композитных ма-
териалов с более высокими технологическими характеристиками. От-
метим, что важной сопутствующей задачей является разработка науч-
ных основ и технологий улучшения свойств уже известных покрытий. 
Такое решение данной задачи позволяет достигнуть значительный экс-
плуатационный и экономический эффект на основе существующих тех-
нологий и материалов. Одним из методов достижения данного эффек-
та является использование химически активных разнообразных моди-
фикаторов. 

Цель работы – исследовать влияние модификатора КГХН на фи-
зико-механические свойства эпоксидной матрицы. 

Результаты исследования и его обсуждения. На эксперимен-
тальном этапе исследования в роли матрицы использовали эпоксид-
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ный диановый олигомер ЭД-20 (ГОСТ 10587-84). Модификатор для 
связующего - C13H12Cl2N2 (КГХН) (карбон-13-гидроген-12-хлор-2-
нитроген-2). В качестве отвердителя использовали полиэтиленполиа-
мин ПЭПА (ТУ 6-05-241-202-78). Модификатор вводили в количестве от 
0,10 до 2,00 масс.ч. на 100 масс.ч. эпоксидного олигомера ЭД-20 (здесь 
и далее по тексту масс.ч. приводят на 100 масс.ч. эпоксидного олиго-
мера 
ЭД-20). В дальнейшем формировали КМ по экспериментально уста-
новленным режимам. 

В процессе эксперимента было установлено, что матрица обла-
дает ударной вязкостью - 7,8 кДж/м2, модулем упругости - 2,9 ГПа и 
разрушающими напряжениями при изгибе - 48 МПа. Введение в матри-
цу модификатора в количестве 0,10 масс. ч. не приводит к изменению 
модуля упругости и составляет аналогичное значение 2,9 ГПа (табл. 1). 
При введении модификатора в количестве 0,25…1,25 масс. ч. наблю-
дали значительную динамику снижения модуля упругости до 
2,0…2,7 ГПа. Следует подчеркнуть, что промежуточное значение в 
этом диапазоне с количеством модификатора 0,50 масс. ч. продемон-
стрировало наихудший результат среди полученных данных и состав-
ляет 0,8 ГПа (табл. 1). Дальнейшее введение модификатора КГХН в 
количестве 1,50…2,00 масс. ч. привело к максимальному увеличению 
модуля упругости, которое в пределах погрешности эксперимента со-
ставляет 3,3 ГПа (табл. 1).  

Параллельно исследовали разрушающие напряжения при изгибе 
от содержания модификатора КГХН. Доказано, что разрушающие на-
пряжения при изгибе для эпоксидной матрицы составляют 
σизг = 48 МПа (табл.1). Экспериментально установлено, что введение в 
эпоксидный олигомер модификатора при концентрации q = 0,10…0,25 
масс.ч. приводит к резкому уменьшению показателей, которые в пре-
делах погрешности эксперимента составляют σизг = 43,5 МПа. Даль-
нейшее увеличение концентрации КГХН привело к значительному 
уменьшению разрушающих напряжений при изгибе и имеют минималь-
ное значение - σизг = 25,2 МПа. Следует подчеркнуть, что при концен-
трации q = 0,50 масс.ч. данное значение абсолютно коррелирует с пре-
дыдущим показателем модуля Юнга, которое так же оказалось мини-
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мальным. Это указывает на достоверность полученных эксперимен-
тальных данных. 

На следующем этапе исследований определяли ударную вяз-
кость КМ при различных концентрациях добавки. Установлено, что 
введение модификатора в эпоксидный олигомер ЭД-20  в количестве 
0,10 масс.ч. обеспечивает существенное увеличение показателей КМ 
(W = 11,9 кДж/м2) по сравнению с матрицей (W = 7,8 кДж/м2). Это гово-
рит о том, что модификатор при данной концентрации активно взаимо-
действует с олигомером при формировании матрицы. При дальнейшем 
добавлении модификатора в количестве 0,25 масс.ч. величина ударной 
вязкости снижается до 7,4 кДж/м2.  

 
Таблица 1. Зависимость физико-механических свойств КМ от количест-
ва введенного модификатора. 
Количество моди-

фикатора 
E, ГПА σизг, МПА 

Ударная вязкость, 
кДж/м2 

0 2,9 48,0 7,8 
0,10 2,9 43,5 11,9 
0,25 2,7 42,5 7,4 
0,50 0,8 25,2 8,9 
1,00 2,7 44,8 5,9 
1,25 2,0 39,8 2,4 
1,50 3,2 50,0 8,3 
2,00 3,3 35,8 4,2 

 
Введение КГХН в количестве 0,50 масс.ч. привело к повторному 

увеличению ударной вязкости до 8,9 кДж/м2 (табл.1). Последующее до-
бавление в связующее модификатора в количестве 1,00….1,25 приво-
дит к значительному уменьшению ударной вязкости по сравнению с 
максимальным значением в пять раз (W = 2,5 кДж/м2). Напротив, вве-
дение КГХН в количестве 1,50 масс.ч. так же увеличивает показатели 
относительно исходной матрицы до 8,3 кДж/м2. При дальнейшем вве-
дении модификатора концентрацией q = 2,00 масс.ч. наблюдали резкое 
ухудшение показателей до 4,2 кДж/м2 (табл.1). 

Выводы. Экспериментально установлено, что оптимальное 
улучшение физико-механических свойств матрицы с помощью моди-
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фикатора КГХН возможно при его введении в эпоксидную матрицу кон-
центрацией 1,50 масс.ч. При данной концентрации был получен мате-
риал со следующими характеристиками: разрушающие напряжения при 
изгибе σизг = 50 МПа, модуль упругости при изгибе – Е = 3,2 ГПа. 

Установлено, что при определенных концентрациях модификатора 
в эпоксидном олигомере ЭД-20 показатели ударной вязкости увеличи-
ваются по сравнению с исходной матрицей. Максимальное значение 
было достигнуто при q = 0,10 масс.ч. и составило 11,9 кДж/м2. Так же 
повышение результатов по сравнению с исходной матрицей было дос-
тигнуто при концентрациях 0,50 и 1,50 масс.ч., при которых ударная 
вязкость КМ составляла 8,9 кДж/м2 и 8,3 кДж/м2 соответственно. 
 
 
УДК 667.64:678.026 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ НА АДГЕЗИОННЫЕ 
СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЭПОКСИДНОЙ МАТРИЦЫ  

К СПЛАВАМ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 
Авторы: Букетов А. В., Сметанкин С. А., Кулинич В. Г., Андрейчук В. С., Степан-
чиков Д. Н., Херсонская государственная морская академия, Херсон 
 

Постановка проблемы. При разработке композитных материалов 
(КМ) на основе эпоксидных матриц для защитных покрытий важное 
значение, в первую очередь, имеет оптимизация их ингредиентов в ви-
де различных химически активных модификаторов. Содержание дан-
ных элементов в матрице улучшает свойства материалов, за счет чего 
увеличивается межремонтный период эксплуатации, а значит и эконо-
мичность. 

Так же известно, что при формировании КМ особое внимание уде-
ляют таким факторам, как технологические режимы создания компози-
тов и установление их оптимальных параметров. Поэтому, учитывая 
факторы технико-экономического анализа, на начальном этапе работы 
нами дополнительно было разработано несколько вариантов техноло-
гии введения модификатора в эпоксидный олигомер ЭД - 20. Формиро-
вали композицию с использованием механического совмещения ком-
понентов, а также гидродинамическим совмещением с помощью ульт-



Секція № 1. Підвищення ефективності суднових енергетичних установок 175 
 

 

развуковой обработки (УЗО) с целью дальнейшего получения опытным 
путем данных, показывающих наиболее оптимальный из выбранных 
вариантов. Таким образом считали, что наиболее успешный вариант 
совмещения модификатора с эпоксидным олигомером ЭД-20 позволит 
создать КМ с необходимым комплексом свойств. Кроме этого, важным 
с технологической точки зрения является использование наиболее 
простого, наименее трудоемкого и в то же время эффективного метода 
введения модификатора в полимерное связующее. 

Цель работы – установить оптимальные технологические режимы 
совмещения модификатора 4,4 – сульфонилбис(4,1 –
 фенилен)бис(N, N – диэтилдитиокарбамата) (СФЭК) с эпоксидным 
олигомером. 

Результаты исследования и его обсуждения. Для определения 
оптимального варианта технологии введения модификатора СФЭК в 
эпоксидный олигомер ЭД-20 на начальном этапе проводили исследо-
вание адгезионной прочности при отрыве (σа) в исходной (контрольный 
образец) и модифицированной эпоксидной матрице с добавкой СФЭК в 
количестве q = 0,10 масс.ч. Экспериментально установлено, что адге-
зионная прочность при отрыве исходной эпоксидной матрицы к основе 
из алюминиевого сплава марки Д16 составляет σа = 32,1 МПа. Введе-
ние в эпоксидный олигомер модификатора СФЭК при незначительном 
количестве (q = 0,10 масс.ч.) приводит к заметному увеличению пока-
зателей адгезионной прочности при отрыве. Показано, что гидродина-
мическое совмещение компонентов (с использованием УЗО) приводит 
к формированию материала, который имеет адгезионную прочность к 
основе из алюминиевого сплава марки Д16 σа = 43,1МПа. При этом 
введение модификатора в эпоксидный олигомер в том же количестве и 
формирование материала путем механического совмещения компо-
нентов приводит к увеличению адгезионной прочности при отрыве от 
σа = 32,1 МПа (для исходной эпоксидной матрицы) до σа = 35,1 МПа. 
Можно констатировать, что существенное увеличение адгезионной 
прочности матрицы наблюдали в результате воздействия двух факто-
ров: введения модификатора и гидродинамического совмещения ком-
понентов вследствие УЗО. При этом стоит заметить, что исходную 
матрицу и модифицированную матрицу обрабатывали ультразвуком. 
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Исходя из того, что адгезионная прочность модифицированного образ-
ца возрастает от σа = 32,1 МПа до σа = 43,1 МПа можно утверждать о 
существенном вкладе модификатора в увеличение прочности мате-
риала к основе из алюминиевого сплава. С другой стороны, наличие 
СФЭК при том же количестве в образце, который формировали путем 
механического совмещения компонентов, не приводит к существенно-
му увеличению показателей адгезионной прочности (разница между 
показателями составляет Δσа = 3,0 МПа). Это свидетельствует о суще-
ственном влиянии гидродинамического совмещения компонентов с по-
мощью УЗО при формировании материалов на показатели их адгези-
онной прочности. Исходя из полученных результатов можно констати-
ровать, что при формировании модифицированных эпоксидных мате-
риалов с повышенными показателями адгезионной прочности необхо-
димо учитывать влияние двух факторов – наличие активного модифи-
катора (с одной стороны) и УЗО композиции до полного растворения 
добавки (с другой стороны). Доказано, что лишь влияние обоих факто-
ров в комплексе обеспечивает синергетический эффект улучшения ад-
гезионных свойств эпоксидных материалов.  

Похожие результаты наблюдали при анализе результатов иссле-
дования адгезионной прочности исходной и модифицированной эпок-
сидных матриц к основе из алюминиевого сплава марки АМг5. Уста-
новлено, что адгезионная прочность при отрыве исходной эпоксидной 
матрицы к основе из сплава марки АМг5 составляет σа = 33,3 МПа. 
Введение в эпоксидный олигомер модификатора СФЭК в количестве 
q = 0,1 масс.ч. путем гидродинамического совмещения компонентов 
приводит к увеличению показателей адгезионной прочности при отры-
ве КМ до σа = 45,0 МПа. При этом введение модификатора в эпоксид-
ный олигомер в том же количестве и формирование материала путем 
механического совмещения компонентов приводит к увеличению адге-
зионной прочности при отрыве от σа = 33,3 МПа (для исходной эпок-
сидной матрицы) до σа = 43,9 МПа. Следует заметить, что в данном 
случае (при использовании основы из алюминиевого сплава марки 
АМг5) существенное значение при увеличении адгезионной прочности 
КМ имеет наличие модификатора, поскольку разница в показателях σа 
для образцов, сформированных гидродинамическим совмещением и 
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механическим совмещением компонентов не существенна. Наоборот, 
гидродинамическое совмещение компонентов с помощью УЗО не ока-
зывает существенного влияния на увеличение адгезионной прочности 
КМ. Можно утверждать о различных механизмах протекания физико-
химических процессов полимеризации композиции в системах «основа 
из алюминиевого сплава марки Д16 – модифицированная матрица» и 
«основа из алюминиевого сплава марки АМг5 – модифицированная 
матрица». Возможно, здесь на адгезионную прочность влияние оказы-
вает также и активность поверхности основы. Подтверждением данной 
гипотезе является сравнительный анализ результатов эксперимента, в 
результате чего можно утверждать, что адгезионная прочность исход-
ной и модифицированной матриц независимо от способа формирова-
ния образцов во всех случаях выше к основе из алюминиевого сплава 
марки АМг5 по сравнению с прочностью к основе из алюминиевого 
сплава марки Д16. 

Дополнительно установлены показатели свойств исходной (не мо-
дифицированной, но обработанной ультразвуком) эпоксидной матрицы 
при приведенных выше режимах сшивания (основа – сталь Ст 3): адге-
зионная прочность при отрыве – σа = 24,8 МПа. Доказано, что введение 
в эпоксидный олигомер модификатора СФЭК в количестве q = 0,1 
масс.ч. путем гидродинамического совмещения компонентов (с исполь-
зованием УЗО) приводит к увеличению показателей адгезионной проч-
ности при отрыве КМ до σа = 34,9 МПа. При этом введение модифика-
тора в эпоксидный олигомер в том же количестве и формирование ма-
териала путем механического совмещения компонентов приводит к 
увеличению адгезионной прочности при отрыве от σа = 24,8 МПа (для 
исходной эпоксидной матрицы) до σа = 26,5 МПа. Полученные данные 
в основном коррелируют с описанными выше результатами исследо-
ваний и позволяют утверждать, что для повышения адгезионной проч-
ности модифицированных материалов к стальной основе в эпоксидное 
связующее необходимо вводить активную добавку с последующей об-
работкой композиции УЗО.  

Выводы. Доказано, что вследствие совмещения компонентов с 
помощью УЗО формируется модифицированный (количество модифи-
катора q = 0,10 масс.ч.) композит, который обладает следующими 
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свойствами к различным основам (в порядке убывания): к основе из 
алюминиевого сплава марки АМг5 – σа = 45,0 МПа, к основе из алюми-
ниевого сплава марки Д16 – σа = 43,1 МПа, к стальной основе марки 
Ст 3 – σа = 34,9 МПа. Установлено, что адгезионная прочность КМ су-
щественно зависит, кроме природы ингредиентов и технологии форми-
рования материалов, еще и от природы и активности основы субстра-
та. 
 
 
УДК 667.64:678.026 

РОЗРОБЛЕННЯ ДИСПЕРСНОНАПОВНЕНИХ ЕПОКСИДНИХ ПОК-
РИТТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАДБУДОВ МОРСЬКОГО 

І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ 
Автори: Сапронов О. О., Лещенко О. В., Амелін М. Ю., Яцюк В. М., Херсонська 
державна морська академія, Херсон 
 

Вступ. В умовах експлуатації морського і річкового транспорту 
виникає нагальна потреба відновлення елементів надбудов, палубних 
механізмів та поверхонь технологічного устаткування. Одним із перспе-
ктивних матеріалів для відновлення поверхонь технологічного устатку-
вання морського і річкового транспорту є епоксидні композити. Зважаю-
чи на спектр поліпшених властивостей епоксидних композитів їх мож-
ливо використовувати як захисні покриття, так і відновлювальний мате-
ріал. Введення у зв’язувач дисперсних часток різної природи та розміру 
за оптимального вмісту дозволяє поліпшувати адгезійні, фізико-
механічні властивості композитних матеріалів (КМ). При цьому актуаль-
ним є використання дешевих наповнювачів (відходи промислового ви-
робництва), які, окрім підвищення експлуатаційних характеристик епок-
сидних КМ, сприяють зменшенню вартості конструкційних матеріалів, 
що вигідно з економічної і екологічної точки зору.  

Мета роботи – дослідити вплив відходів промислового виробниц-
тва на властивості епоксидних композитів для застосування при відно-
вленні поверхонь технологічного устаткування морського і річкового 
транспорту. 
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Матеріали та методика дослідження. Для формування компо-
зитних матеріалів використано епоксидний діановий олігомер марки 
ЕД-20 (ГОСТ 10587-84), твердник поліетиленполіамін (ПЕПА) (ТУ 6-05-
241-202-78). Як наповнювач було використано частки конвертерного 
шламу (КвШ), який характеризується наступним складом, %: SiO2 – 
20,85; Al2O3 – 2,42; Fe2O3 – 12,69; FeO – 7,68; MgO – 5,08; MnO – 2,94; 
CaO – 46,70; S – 0,19; Fe – 14,85. Дисперсність часток становить 
d = 60…63 мкм. 

Обговорення результатів експерименту. Значної уваги при екс-
плуатації захисних покриттів приділяють адгезійній міцності, позаяк во-
на впливає на термін експлуатації поверхонь устаткування. Незначна 
адгезійна міцність захисного покриття до основи створює умови утво-
рення підплівкової корозії і як наслідок відшарування, розтріскування 
покриття чи відновлювального шару. Тому, акцентували увагу на дослі-
дженні впливу вмісту КвШ на адгезійну міцність при відриві (σа) і зсуві (τ) 
у КМ.  

Експериментально встановлено, що введення у епоксидний оліго-
мер часток дисперсного наповнювача КвШ за вмісту q = 10…20 мас.ч. 
(тут і далі за текстом вміст дисперсних часток наведено у мас.ч. на 
100 мас.ч. оліґомеру ЕД-20) приводить до монотонного збільшення ад-
гезійної міцності при відриві КМ до σа = 37,4…43,1 МПа (відносно не на-
повненої епоксидної матриці). Максимальне значення адгезійної міцно-
сті від вмісту часток КвШ встановлено при введенні наповнювача за 
вмісту q = 40 мас.ч. Такі композити відзначаються адгезійною міцністю, 
яка становить σа = 52,83 МПа. Вважали, що підвищення показників ад-
гезійної міцності вказує на взаємодію сегментів олігомеру з активними 
зв’язками на поверхні часток дисперсного наповнювача. Це сприяє під-
вищенню адгезії за даного наповнення КМ. Надалі збільшення вмісту 
наповнювача до q = 60…80 мас.ч. призводить до погіршення адгезійної 
міцності КМ. Значення адгезійної міцності таких композитів становить – 
σа = 33,0…41,2 МПа, що свідчить про підвищення в’язкості композиції 
та, як наслідок, зменшення змочування часток КвШ олігомером ЕД-20. 
За таких умов формується композит, який характеризується дефектною 
структурою. 
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При дослідженні впливу часток КвШ на адгезійну міцність при зсу-

ві спостерігали аналогічну залежність, тобто при введенні у зв’язувач 
дисперсних часток спостерігали підвищення показників адгезійної міц-
ності. При цьому максимальне значення адгезійної міцності при зсуві 
(τ = 12,6…12,7 МПа) спостерігали при введенні часток КвШ за вмісту 
q = 10…20 мас.ч. Надалі введення часток конвертерного шламу за вмі-
сту q = 40…80 мас.ч призводить до зменшення показників адгезійної 
міцності до τ = 11,4 МПа. 

Слід зауважити, що при дослідженні впливу вмісту КвШ на адге-
зійну міцність при зсуві не спостерігали узгодження значень із резуль-
татами дослідження адгезійної міцності при відриві. Отримані результа-
ти дослідження дозволили прийти до висновку, що для гетерогенних 
систем існують різні механізми впливу нормальних та тангенціальних 
напружень на адгезійну міцність. Тобто, при руйнуванні адгезиву утво-
рюється широкий спектр напружень, де при зсуві – здебільшого пере-
важають дотичні, а при відриві – нормальні напруження. Тому спостері-
гали різні значення адгезійної міцності за незалежних методик прове-
дення експерименту. 

Висновки. У результаті експериментальних досліджень встанов-
лено вплив наповнювача на адгезійну міцність КМ. Для формування ад-
гезійного чи відновлювального шару покриття, де при експлуатації 
устаткування здебільшого переважають нормальні напруження, опти-
мальний вміст часток КвШ становить  q = 40 мас.ч. на 100 мас.ч. оліго-
меру ЕД-20, при цьому – σа = 52,83 МПа. Для формування адгезійного 
чи відновлювального шару, де при експлуатації устаткування перева-
жають дотичні напруження, оптимальний вміст часток КвШ становить – 
q = 10…20 мас.ч. на 100 мас.ч. олігомеру ЕД-20, при цьому – 
τ = 12,7 МПа. 
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УДК 667.64:678.026 
РОЗРОБЛЕННЯ ДИСПЕРСНОНАПОВНЕНИХ ЕПОКСИДНИХ  

ПОКРИТТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ, ЯКУ ЕКСПЛУ-
АТУЮТЬ В УМОВАХ ВПЛИВУ ГРАДІЄНТУ ТЕМПЕРАТУР 

Автори: Сапронова А. В., Букетова Н. М., Херсонська державна морська академія, 
Херсон 
 

Вступ. Застосування неметалевих конструкційних матеріалів, а 
також полімерних захисних покриттів у різних сферах промисловості 
зумовлено широким спектром поєднання їх фізико-механічних та теп-
лофізичних властивостей. Тому, перспективним є розроблення матері-
алів, у тому чисті епоксидних композитів, які характеризуються поліп-
шеними експлуатаційними характеристиками при незначних економіч-
них затратах на їх виробництво.  

Мета роботи – дослідити вплив дисперсних часток, що є відхода-
ми від промислового виробництва, на властивості епоксидних компози-
тів, які експлуатують в умовах впливу градієнту температур. 

Матеріали та методика дослідження. Для формування компо-
зитних матеріалів використано епоксидний діановий олігомер марки 
ЕД-20 (ГОСТ 10587-84), твердник поліетиленполіамін (ПЕПА) (ТУ 6-05-
241-202-78). Як наповнювач було використано частки гранульованого 
шлаку (ГШ), який характеризується наступним складом, %: SiO2 – 38,67; 
Al2O3 – 5,90; Fe2O3 – 0,08; FeO – 0,43; MgO – 6,70;  MnO – 0,69; CaO – 
44,96; S – 1,50; Fe – 0,39. Дисперсність часток становить 
d = 70…80 мкм. Вміст наповнювача змінювали у межах 
q = 10…80 мас.ч. 

Обговорення результатів експерименту. Значну увагу на сьо-
годні приділяють матеріалам, які експлуатуються в умовах впливу тем-
ператури. Враховуючи те, що розроблені матеріали передбачено екс-
плуатувати в умовах впливу градієнту температур, вважали за необхід-
не провести дослідження їх теплофізичних властивостей.  

Експериментально доведено, що введення часток ГШ за вмісту 
q = 10…40 мас.ч. забезпечує підвищення теплостійкості КМ відносно 
матриці на ΔТ =13 К. При цьому максимальними показниками теплос-
тійкості (Т =367 К) характеризується композит із вмістом часток ГШ у 
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кількості q = 60…80 мас.ч. Введення ГШ за такого вмісту зумовлює пе-
ребіг фізико-хімічних процесів взаємодії активних центрів часток напов-
нювача із макромолекулами та сегментами епоксидного зв’язувача.  

Надалі аналізували поведінку розроблених композитів під впли-
вом теплового поля, досліджуючи ТКЛР матеріалів у діапазоні темпера-
тур ∆Т = 303…473 К. Експериментально встановлено, що найменшим 
показником ТКЛР (α = (2,11…2,17) × 10-5 К-1) у області лінійного розши-
рення ∆Т = 303...323 K характеризується КМ із вмістом часток ГШ – 
q = 20…40 мас.ч. При цьому, у даному діапазоні найбільшим значенням 
ТКЛР (α = (2,37) ×10-5 К-1) характеризується КМ за мінімального вмісту 
часток ГШ. Тобто, незначна кількість ГШ суттєво не впливає на структу-
ру полімеру, а часткове її ущільнення зумовлює підвищення в’язкості 
системи, що приводить зменшення ТКЛР лише відносно епоксидної ма-
триці. 

У температурному діапазоні ∆Т = 303...373 K найменшим значен-
ням ТКЛР (α = (2,66…2,57) × 10-5 К-1) також характеризується КМ за вмі-
сту часток ГШ у кількості q = 20…40 мас.ч. У діапазонах температур 
∆Т = 303...423 K і ∆Т = 303...473 K спостерігали аналогічну тенденцію. 
Тобто, найменшим значенням ТКЛР (α = (3,76…3,62) × 10-5 К-1) у темпе-
ратурній області ∆Т = 303...423 К характеризуються КМ, наповнені част-
ками ГШ за вмісту q = 20…40 мас.ч. Водночас, у температурній області 
∆Т = 303...473 К найменшим значенням ТКЛР (α = (7,93) × 10-5 К-1) хара-
ктеризуються композити із вмістом часток ГШ – q = 40 мас.ч.  

Отже, за оптимального вмісту часток ГШ змінюється структура 
полімеру, що пов’язано із фізико-хімічним ущільненням просторової сіт-
ки, та як наслідок зменшення деформації і рухливості ланцюгів та сег-
ментів макромолекул епоксидної матриці в умовах впливу температур-
ного фактору.  

Додатковим підтвердженням наведених припущень є отриманні 
значення температури склування. Максимальним значенням темпера-
тури склування (Тс = 334 К) характеризується КМ із вмістом часток ГШ – 
q = 40 мас.ч. При цьому виявлено ефекти зміни Тс для зшитих полімерів 
зі збільшенням густини просторової сітки полімеру. Чим густіше просто-
рова сітка, тим нижче її рухливість. Таким чином поперечне і повздовж-
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нє зшивання макроланцюгів приводить до зниження рухливості, а отже і 
зменшення об’ємного розширення.  

Значної уваги заслуговують отримані результати дослідження 
усадки композитів. Доведено, що усадка КМ із частками ГШ за визначе-
ного температурного діапазону дослідження не перевищувала 1 %.  

Висновки. На основі отриманих результатів дослідження можна 
стверджувати, що композитні матеріали за вмісту гранульованого шла-
ку q = 40…60 мас.ч. характеризується високими показниками теплофі-
зичних властивостей. Це дає можливість використовувати їх як захисні 
покриття для захисту транспортної техніки в умовах впливу градієнту 
температур. Розроблені захисні покриття характеризуються наступними 
властивостями: теплостійкість за Мартенсом становить – Т = 367 К; те-
рмічний коефіцієнт лінійного розширення за максимального діапазону 
температур (∆Т = 303…473 К) – α = (7,93) × 10-5 К-1; температура склу-
вання Тс = 334 К. Усадка розроблених композитних матеріалів не пере-
вищує 1 %, що дає можливість наносити покриття на довговимірні по-
верхні складного профілю. 
 
 
УДК 621.433.2 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  
ПРОЦЕСІВ ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОБОЧОГО ЦИКЛУ  
ЧОТРИТАКТНОГО ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО  

ЗГОРЯННЯ 
Автори: Бланковський Ю. І., магістрант, Поліщук О. В., Швець І. А., викладач, 
Первомайська філія національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова, Первомайськ 
 

Визначення показників ефективності роботи двигуна може бути 
здійснено або експериментальним, тобто зняття параметрів та харак-
теристик на дослідній або випробувальній установці, або обчислюваль-
ним методом, який базується на математичному моделюванні процесів, 
що протікають в циліндрі двигуна. Потрібно зазначити, що завдяки ва-
гомому внеску існуючих наукових шкіл, щодо питання вивчення харак-
теру протікання процесів в циліндрі двигуна внутрішнього згоряння, на 
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сьогодні існує значна кількість математичних моделей [1], [2], [3], [4], [5], 
та інші, які максимально точно та адекватно описують процеси, що 
складають робочий цикл двигуна.   

З метою розрахункового дослідження процесів, що протікають в 
циліндрі двигуна, кафедрі ДВЗ Первомайської філії національного уні-
верситету кораблебудування було запропоновано розробити матема-
тичну модель робочого циклу (ММРЦ). В основу вищезгаданої моделі 
було запропоновано покласти рівняння запропоновані авторами в дже-
релах [3], [4], [5], з внесенням певних поправок та коректив.      

Так для визначення параметрів робочого тіла під час наповнення, 
стиску, розширення та випуску пропонується система рівнянь запропо-
нована Н.М. Глаголєвим в інтегральній формі:  
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Для визначення параметрів робочого тіла під час вигоряння пали-

ва використано закон зміни тиску запропонований в [3] та відомий закон 
вигоряння палива запропонований І.І. Вібе:  

 

 
Для визначення параметрів робочого тіла з урахуванням процесів 

теплообміну: 

 

 
 

Враховуючи складний, нестаціонарний та незрівноважений харак-
тер більшості процесів що відбуваються в циліндрі, під час роботи над 
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ММРЦ, було запропоновано зупинитися на математичній моделі одно-
зонного типу. Під час розробки ММРЦ такого типу, для спрощення і не-
хтування певними особливостями протікання робочого циклу в циліндрі 
двигуна, необхідно висунути гіпотези, та мати деякі допущення та об-
меження, серед яких:  
- залежність фізико-хімічних властивостей робочого тіла від параметрів 
і циліндрі двигуна;     
- квазістаціонарний характер процесів, що протікають всередині цилін-
дру та за його межами;  
- характер протікання робочого тіла через клапани та по каналам мож-
на вважати одномірним та усталеним; 

- процес вигоряння палива можна розглядати як квазістаціонар-
ний процес 

- процеси теплообміну мають зрівноважений характер; 
- робоче тіло - ідеальний газ; 
- використано гіпотезу повного перемішування з утворенням од-

норідної суміші.  
- рух робочого тіла через клапанну щілину відбувається квазістаціонар-
но, енергоізольовано.  
- нехтуємо зміною складу газу в колекторах у разі наявності закидів та 
витоками газу з циліндра через нещільності.  

Для перевірки точності та адекватності представленої ММРЦ, бу-
ло розроблено алгоритм та на його основі створено прикладну програ-
му в середовищі MathCAD. В першому наближенні визначено парамет-
ри робочого циклу двигуна 6ГЧН 25/34. Результати отримані в ході мо-
делювання на даний момент звіряються з даними отриманими в ході 
експериментального дослідження, завдяки чому можна буде перевірити 
ММРЦ та точність та адекватність, а також у разі невідповідності розра-
хункових та експериментальних даних внести правки в запропоновану 
ММРЦ. 

Список літератури: 
1. Д93 Двигуни внутрішнього згоряння. Теорія: Підручник / В.Г. Дяченко; 
За ред. А.П. Марченка. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 488 с. 
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ВОЗДУХА ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ АВТОНОМНОЙ  
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Машинные отделения (МО) установок автономного энергоснаб-
жения на базе газовых двигателей (ГД) отличаются интенсивными теп-
ловыделениями от электрогенераторов, навешенных на двигатели те-
плообменников отвода теплоты на нагрев воды, щитов управления и 
т.д., а также теплопритоками в МО извне, что приводит к повышению 
температуры воздуха в МО, откуда он поступает на вход турбоком-
прессоров наддува ГД, и, как следствие, снижению топливной эффек-
тивности ГД. Поэтому приточный воздух МО необходимо охлаждать. В 
типовых системах кондиционирования МО установок автономного 
энергоснабжения тригенерационного типа предусмотрено охлаждение 
всего приточного воздуха в центральных кондиционерах (ЦК) с холодо-
снабжением от абсорбционных холодильных машин (АБХМ), утилизи-
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рующих сбросную теплоту ГД. Однако при повышенных температурах 
наружного воздуха стандартные системы охлаждения в ЦК не в со-
стоянии обеспечить требуемую температуру воздуха на входе ГД из-за 
значительных теплопритоков и больших объемов приточного воздуха. 
Кроме того, глубина охлаждения приточного воздуха ограничена тем-
пературой хладоносителя (холодной воды от АБХМ) 7°С. 

Для более глубокого охлаждения приточного воздуха авторами 
разработана двухступенчатая система охлаждения приточного воздуха 
с парокомпрессорной холодильной машины (ПКХМ), обеспечивающей 
также холодоснабжение технологических процессов. Использование 
ПКХМ для кондиционирования МО весьма ограниченно с учетом при-
оритетного холодоснабжения технологических потребителей. 

С целью сведения к минимуму потребления дефицитного холода 
от ПКХМ разработана система двухступенчатого охлаждения воздуха в 
воздухоохладителе (ВО) на входе ГД с хладоснабжением второй, низ-
котемпературной, ступени ВО2  от каскадной абсорбционно-
парокомпрессорной холодильной машины (КАПКХМ). При этом конден-
сатор ПКХМ охлаждается хладоносителем от АБХМ. Система позволя-
ет повысить холодопроизводительность компрессора и холодильный 
коэффициент ПКХМ (с εк=3,1 до εк=7 согласно характеристикам ком-
прессора BITZER 4NES-12Y-40P на рис. 1) за счет снижения темпера-
туры конденсации tк  от 45°С до 20°С.  

 

Рис. 1. Зависимость холо-
дильного коэффициента 

εк, потребляемой электри-
ческой мощности Nк ком-
прессора BITZER 4NES-
12Y-40P, холодопроизво-
дительности ПКХМ Q0 от 

температуры конденсации 
tк  

 
Таким образом можно сократить затраты электроэнергии на при-

вод компрессора ПКХМ на 40…50%.  
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На рис. 2 показана схема каскадной системы охлаждения 

хладоносителя низкотемпературной секции ВО. При этом в качестве 
конденсатора ПКХМ используется дополнительный теплообменник с 
охлаждением хладоносителем (холодной водой) от АБХМ с 
температурой 7 °С.  

 
Рис. 2. Схема каскадной системы двухступенчатого охлаждения приточного возду-

ха на входе ГД в КАПКХМ  
 

На рис. 3 представлены результаты расчета характеристик сис-
темы двухступенчатого охлаждения воздуха на входе ГД с КАПКХМ. 
Как видно из графиков, снижение температуры воздуха составляет 
∆tВО = tнв – tвых.ВО.2 = 14…26 °С, что значительно больше чем в базовом 
варианте ∆tВО(60) = tнв – tВО.2 = 5…13 °С. Отсюда можно сделать вывод, 
что применение двухступенчатого охлаждения воздуха на входе ГД по-
зволяет увеличить глубину охлаждения ∆tВО  в полтора раза по сравне-
нию с базовым вариантом системы кондиционирования всего МО. 

На рис.4 представлены текущие значения холодопроизводитель-
ности (тепловой нагрузки на ВО) и сокращение удельного расхода топ-
лива в течение суток.  

Величина Qкаскад.=QІст + QІІст + Qкн характеризует полную тепловую 
нагрузку на АБХМ с учетом затрат холода на охлаждения конденсатора 
ПКХМ. Как видно, максимальная тепловая нагрузка составляет около 
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112 кВт, что примерно на 70% меньше, чем в базовом варианте 
(Q0(60)≈350 кВт), а нагрузка на ВО уменьшилась на 75%, что весьма су-
щественно в условиях дефицита холода. 

 
Рис. 3. Температуры наружного воздуха tнв, воздуха на входе ТК ГД tвх  при 

его заборе из МО, на выходе из первой ступени ВО1  tВО2.Іст, снижение температуры 
воздуха в ВО1  ∆tВО.1 = tнв – tВО2.Іст, на выходе из второй ступени ВО2  tВО2.ІІст, сниже-
ние температуры воздуха в ступени ВО2  ∆tВО.2= tВО2.Іст– tВО2.ІІст, полная глубина ох-
лаждения приточного воздуха в двухступенчатом ВО ∆tВО = tнв – tвых.ВО.2  в течении 
суток при расходе воздуха 35000 м3/ч, холодопроизводительности первой ступени 
ВО1  Q0.Іст  и второй ступени ВО2  Q0.ІІст 

 
Рис. 4. Изменение холодопроизводительности первой ступени ВО1  Q0.Іст, 

второй ступени ВО2  Q0.ІІст, суммарной холодопроизводительности ВО Q0.ВО, полной 
тепловой нагрузки с учетом охлаждения конденсатора ПКХМ Qкаскад.=Q0.2ст+Qкн :  

∆be – сокращение удельного расхода топлива, г/(кВт∙ч), ∑∆Ве – суточная эко-
номия природного газа, м3  
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Разработан способ двухступенчатого охлаждения приточного 

воздуха МО ГД трансформацией сбросной теплоты ГД в каскадной аб-
сорбционно-парокомпрессорной холодильной машине (КАПКХМ) с 
хладоснабжением высокотемпературной ступени ВОВТ  от АБХМ и низ-
котемпературной ступени ВОНТ  от КАПКХМ, который обеспечивает со-
кращение затрат топлива на 10…15 % за счет глубокого (до 7…10 °С) 
охлаждения воздуха на входе ГД по сравнению с его охлаждением в 
АБХМ до 15 °С 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Морозюк Л. И. Термодинамический анализ каскадных холо-

дильных машин с R744в верхнем каскаде/ Л. И. Морозюк // Холодиль-
на техніка та технологія. ‒ 2016. ‒ Т. 52, Вип. 1. ‒ С. 12-17. 

2. Радченко А. М., Грич А. В. Охолодження приточного повітря 
машинного відділення газових двигунів тригенераційної установки 
[Teкст] / А.М. Радченко, А.В. Грич // Холодильна техніка та технологія. 
–2014. – № 6. – С. 20-25. 

3. Радченко Р.Н., Грич А.В. Двухступенчатое охлаждение прито-
чного воздуха газовых двигателей тригенерационной установки 
[Teкст] / Р.Н. Радченко, А.В. Грич // Авиационно-космическая техника и 
технология. –2014. – № 6. – С. 103–107. 

4. Радченко, Н.И. Ступенчатое кондиционирование воздуха на 
входе рекуперативных ГТД утилизацией теплоты выпускных газов. 
[Teкст] / Н.И. Радченко, С.А. Кантор, Рамзи Єл Герби // Авиационно-
космическая техника и технология. – 2014. – № 3 (110). – С. 86–90. 

 
 

УДК 629.123 
СУДНОВИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДАЦІЄЮ СМІТТЯ – ФАКТОР 

ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА МОРСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Автори: Ратушняк І. О., Лисун А. С., Дмітрієв О. А., Національний університет 
кораблебудування, Миколаїв 
 

План управління ліквідацією сміття розробляється відповідно до 
вимог Правила 10 Додатка V до Міжнародної Конвенції про запобігання 
забрудненню моря з суден (МАРПОЛ-73/78), та поправок до Додатку V 
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МАРПОЛ-73/78 (резолюції МЕРС.201(62) від 2011 р., МЕРС.216(63) від 
2012 р., МЕРС.246(66) від 2014 р. (вступила в дію 01.01.2016 р.)), на пі-
дставі Керівництва ІМО по розробці планів управління ліквідацією сміт-
тя, прийнятого Резолюцією МЕРС.71(38), циркуляра MEPC/Circ.317 та 
публікації ІМО за номером IA656E [1]. 

План (рис. 1) служить для допомоги екіпажу у запобіганні забруд-
ненню моря сміттям. Дії, спрямовані на зменшення обсягів відходів, від 
прийнятого на борт судна вантажу, постачання, та сміття, що утворю-
ється на ньому, повинні стати обов'язком кожного члена суднового екі-
пажу. 

 

 
Рис. 1 План поводження зі сміттям 

 
План передбачає письмово оформлені процедури зведення до 

мінімуму, збирання, зберігання, обробки та видалення сміття, включаю-
чи використання наявного на судні обладнання. В ньому також вказу-
ють(ся) особу(и), відповідальну(і) за виконання плану. Для повідомлен-



192 Cуднова енергетика: стан та проблеми 

 
ня екіпажу про вимоги стосовно сміття, на судні постійно повинні бути 
вивішені плакати у камбузі, буфетній, їдальні, кают-компанії, коридорах, 
машинному відділенні, у рульовій рубці та інших приміщеннях. 

Кожну операцію скидання сміття слід записувати до Журналу опе-
рацій зі сміттям та підписувати відповідальною особою із вказівкою да-
ти скидання. Кожна заповнена сторінка Журналу повинна бути підписа-
на капітаном судна. Цей документ зберігається на протязі, по меншій 
мірі, двох років після внесення до нього останнього запису. 

Особою, відповідальною за виконання заходів, передбачених 
Планом, є старший помічник капітана. Кожний член екіпажу зобов'яза-
ний виконувати всі розпорядження особи, що відповідає за виконання 
заходів Плану. 

1. Порядок збирання сміття повинен ґрунтуватися на розгляді то-
го, що може, і що не може видалятися у море по ходу руху. 

Для збору сміття у місцях його утворення і зберігання повинні бути 
передбачені ємності – металеві урни (відра), ящики, контейнери. У міс-
цях первинного збирання сміття ємності повинні бути встановлені, ви-
ходячи із можливого обсягу утвореного сміття. 

У машинному відділенні та у приміщенні аварійного дизель-
генератора встановлюються по одному ящику для збирання нафтовмі-
сного і забрудненого дрантя, у механічній майстерні – металеве відро, 
на камбузі – 3 відра із маркуванням. У житлових приміщеннях (каюти), 
суспільних приміщеннях (їдальня, кают-компанія), службових примі-
щеннях (рульова рубка, канцелярія, румпельне відділення), санітарно-
гігієнічних приміщеннях (туалети, пральня, роздягальна) встановлю-
ються відра із маркування "СМІТТЯ/GARBAGE". 

У ємності з маркуванням "СМІТТЯ/GARBAGE" може міститися 
будь-яке сміття. Сміття, зібране до ємності з маркуванням "СМІТ-
ТЯ/GARBAGE", обов'язково повинно бути відсепароване. 

Збір сміття у суднових приміщеннях, транспортування його до 
місць сепарації, зберігання та сепарація виконуються членами екіпажу. 
При сепарації сміття повинно бути розділено на категорії А, F, С і В. 
Дані номери категорій відповідають номерам категорій сміття, прийня-
тим у Журналі операцій зі сміттям. 
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2. Порядок зберігання сміття. На відкритій кормовій частині палуби 
юту та на відкритій частині палуби рубки для короткочасного або три-
валого зберігання сміття, залежно від категорії, тривалості рейсу та ра-
йону плавання, встановлюються контейнери для сміття різних катего-
рій. На цих контейнерах повинно бути нанесене чітке маркування на 
українській та англійській мовах. Контейнери повинні відрізнятися по 
кольору, залежно від категорії сміття, що зберігається у них.  

Рекомендовані кольори фарбування контейнерів: червоний – для 
пластмаси (сміття категорії A); синій – для харчових відходів (сміття ка-
тегорії B); чорний – для іншого сміття (сміття категорії F); жовтий – для 
іншого сміття (плаваючого) (сміття категорії C). 

Відсепароване по категоріям сміття розміщується у відповідних 
контейнерах для зберігання. Контейнери повинні бути закріплені та ма-
ти герметичні кришки. Для зберігання сміття рекомендується, якщо є 
потреба, використовувати додаткові або резервні ємності. 

Для судна може бути бажано відокремлювати сепараційний, об-
шивальний та пакувальний матеріал, який буде плавати, так як цей ма-
теріал має інші допуски на скидання, ніж інше сміття цієї категорії. Таке 
сміття слід тримати у ємності з маркуванням “ІНШЕ СМІТТЯ (плаваю-
че)/OTHER GARBAGE (floating)” окремо від іншого сміття. Рекомендо-
ваний колір фарбування ємності – жовтий. 

3. Порядок видалення сміття. При знаходженні судна у районах, 
де видалення сміття у море заборонено, його слід скидати до портових 
прийомних споруд або передавати на судно-збирач. 

Особа, відповідальна за виконання заходів Плану, зобов'язана 
перед підходом до 25- та 12-мильної зони сповістити екіпаж про забо-
рону скидання сміття за борт, і нагадати екіпажу про порядок збирання, 
зберігання і видалення сміття у територіальних та портових водах. У 
територіальних водах України заборонено скидання будь-якого сміття. 

Капітан повинен одержати від оператора берегових прийомних 
споруд або від капітана іншого судна, що прийняв сміття, квитанцію або 
сертифікат, які вказують кількість переданого сміття. Квитанції або сер-
тифікати повинні зберігатися на борту судна разом із Журналом опера-
цій зі сміттям протягом двох років. 
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Відповідно до вимог Керівництва ІМО необхідно про кожний випа-

док відмови у портах у прийомі будь-якої категорії сміття повідомляти 
судновласника для наступного повідомлення до ІМО. Форма повідом-
лення про очікувану недостатність берегових прийомних споруд для 
сміття додається до Плану. 

Відповідальність за порушення правил видалення та поводження 
зі сміттям несуть капітан судна і особа, відповідальна за виконання за-
ходів Плану. 

4. Навчання екіпажу та політика компанії. Особа, відповідальна за 
виконання заходів Плану, повинна періодично проводити навчання екі-
пажу навичкам і порядку збирання, обробки, зберігання та видалення 
сміття. Після прибуття на судно кожний новий член екіпажу зобов'яза-
ний пройти інструктаж із поводження зі сміттям у старшого помічника 
капітана. 

Особи, відповідальні за збирання і обробку сміття, зобов'язані піс-
ля прибуття на судно, а потім систематично, проходити навчання і тре-
нування методам поводження зі сміттям у старшого помічника. 

Типові навчальні програми – "Порядок збирання сміття", "Порядок 
обробки сміття", "Порядок зберігання сміття", "Порядок видалення сміт-
тя" складаються на підставі вимог і відомостей, що містяться у Плані, 
Журналі операцій зі сміттям та вивішених на судні плакатах, що дозво-
лить відповідальній особі використовувати їх при навчанні екіпажу. 

Адміністрації судна та екіпажу, для досягнення екологічного ефек-
ту, рекомендується розумними діями скорочувати обсяг та кількість 
сміття, що утворюється. 

Висновок. Істотними факторами пониження негативного впливу на 
морське середовище від скидання сміття є: 

– зменшення утворення сміття на судні, що досягається повер-
ненням тари і пляшок, повторним використанням сепарації у трюмах, 
ефективним використанням харчових продуктів, ефективним виконан-
ням вантажних операцій, обмеження при використанні полімерних па-
кувальних матеріалів; 

– ефективне використання суднового устаткування для збирання, 
обробки і зберігання сміття; 
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– жорстке дотримання екіпажем міжнародних і національних пра-
вил по видаленню сміття. 
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На судах морского флота в качестве главных двигателей приме-
няются в основном малооборотные дизели (МОД). С повышением тем-
пературы наружного воздуха, соответственно и воздуха в машинном 
отделении (МО) на входе наддувочного турбокомпрессора (ТК) МОД 
его топливная эффективность ухудшается [1, 2]. Поскольку в течение 
рейса температуры наружного воздуха и забортной воды, охлаждаю-
щей наддувочный воздух после ТК, меняются весьма существенно, то с 
целью поддержания высокой экономичности воздух на входе МОД це-
лесообразно охлаждать. В ряде публикаций предложено трансформи-
ровать в холод теплоту отходящих газов, т. е. применять теплоисполь-
зующие холодильные машины (ТХМ) и, в частности, конструктивно 
наиболее простые и надежные в эксплуатации эжекторные хладоновые 
холодильные машины (ЭХМ) [3].  

Применение в ЭХМ низкокипящих рабочих тел (НРТ), в частности, 
хладонов, позволяет охлаждать воздух на входе ТК МОД до сравни-
тельно низких температур 15 ºС и ниже, причем при отсутствии необ-
ходимости поддержания вакуума в испарителе НРТ-
воздухоохладителе (И-ВО). В генераторе паров НРТ высокого давле-
ния теплота конденсации водяного пара от УК используется для нагре-
ва конденсата НРТ от температуры конденсации НРТ в конденсаторе 
ЭХМ tк = 30…40 ºC до температуры кипения НРТ tг = 110…120 ºC при 
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высоком давлении в генераторе. Таким образом, генератор ЭХМ со-
стоит из экономайзерной секции ГЭ  для нагрева конденсата НРТ от tк  
до tг  и испарительной секции ГИ , в которой НРТ кипит при высоком 
давлении и температуре tг .  

Соотношение тепловых нагрузок экономайзерной ГЭ  и испари-
тельной ГИ  секций (при одной и той же температуре конденсации НРТ 
tк ) зависит от температуры tг  кипения НРТ в генераторе ЭХМ  и при 
tг = 110…120 ºC их тепловые нагрузки примерно одинаковы. Вполне 
очевидно, что нерационально использовать сравнительно высокопо-
тенциальную теплоту конденсации водяного пара (температура насы-
щения ts = 140…170 ºC и выше) для нагрева конденсата НРТ в эконо-
майзерной секции ГЭ , куда он поступает с достаточно низкой темпера-
турой конденсации НРТ tк = 30…40 ºC из конденсатора ЭХМ. Более це-
лесообразно использовать для этих целей дополнительные источники 
низкопотенциальной теплоты, к примеру теплоту охлаждающей рубаш-
ку двигателя воды, а для повышения ее температуры применять теп-
ловой насос (ТН), в частности, на базе электроприводной пароком-
прессорной холодильной машины. Поскольку тепловой коэффициент 
парокомпрессорного ТН снижается с повышением температуры кон-
денсации НРТ в нем tк.ТН , то с целью сокращения затрат энергии и, со-
ответственно, топлива на привод компрессора, желательно, чтобы 
температура tк.ТН  была сравнительно невысокой tк.ТН = 70…90 ºC. Так 
как это позволяло бы нагревать конденсат в экономайзерной теплона-
сосной секции генератора ГЭ.ТН  от tк = 30…40 ºC до tкт = tк.ТН + 5…10 ºC, 
то дальнейший его нагрев до tг = 110…120 ºC производить за счет вы-
сокопотенциальной теплоты конденсации водяного пара в экономай-
зерной секции генератора ГЭ . Доля теплоты конденсации водяного па-
ра в экономайзерной секции генератора ГЭ  определяется его массо-
вым паросодержанием х  на входе в ГЭ , т.е. на выходе из ГИ .  

Схема системы утилизации теплоты выпускных газов с охлажде-
нием воздуха на входе МОД в ЭХМ с ТН приведена на рис. 1.  

Тепловые нагрузки испарительной QГи  и экономайзерной QГэ  
секций генератора ЭХМ соотносятся как отношение количества тепло-
ты, необходимой для испарения 1 кг НРТ (хладона) при температуре 
кипения в генераторе tг, т.е. удельной теплоты фазового перехода НРТ 
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r (без перегрева пара НРТ в генераторе), и количества теплоты, необ-
ходимой для нагрева 1 кг жидкого НРТ, поступающего в экономайзер из 
конденсатора ЭХМ, от температуры конденсации tк до температуры ки-
пения НРТ в генераторе tг: QГи / [(QГэ + QГ.ТН ] = =r /[с'НРТ (tг – tк)], где с'НРТ 
– теплоемкость жидкого НРТ при его средней температуре 0,5(tг + tк). 
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Рис. 1. Схема системы охлаждения воздуха на входе ТК МОД с ЭХМ, ис-

пользующей пар УК: К – компрессор ТК; Т – турбина ТК; ОНВ – охладитель надду-
вочного воздуха; СП – сепаратор пара; ТЯ – теплый ящик; ПП – потребители пара; 
УК – утилизационный котел; КО – каплеотделитель; К-т – конденсат; КО – конден-
сатоотводчик; ППВ – подогреватель питательной воды УК; ЭХМ: Г  – генератор па-
ров хладона-конденсатор водяного пара; Э – эжектор; Кн – конденсатор; Н – насос; 
ДК – дроссельный клапан; И-ВО – испаритель хладона-воздухо-охладитель; НВ – 

воздух из МО на входе ТК; ОГ – отходящие газы; ЗВ – забортная вода 
 

Возможны 2 варианта выбора тепловой нагрузки генератора ЭХМ 
QГ = QГи + QГэ  (при ts = 165 ºС, Рs = 7 бар, tг = 120 ºС) в зависимости от 
требуемых затрат теплоты на охлаждение циклового воздуха двигате-
ля в течение рейса: первый, когда ограничиваются располагаемой теп-
лотой водяного пара и конденсата из УК, и второй –  при ее дефиците 
задействуют другие источники сбросной теплоты двигателя, повышая 
их тепловой потенциал тепловым насосом. 
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В первом случае, в ГИ  срабатывается только часть (примерно 

50 % при tг = 120 ºС в ГИ ) высокотемпературного теплоперепада. При 
располагаемой общей разности температур уходящих газов на входе и 
выходе УК Δtуг = 250 – 160 = 90 ºС соответствующая разность темпера-
тур ΔtугГи = 45 ºС и tуг3 = 250 – 45 = 205 ºС, а другая часть (50 %) высоко-
температурного теплоперепада (ΔtугГэ = 205 – 160 = 45 ºС используется 
в ГЭ  для нагрева конденсата НРТ после конденсатора ЭХМ от низкой 
температуры tк = 35 ºС до tг = 120 ºС.  

Вполне очевидно, что для нагрева конденсата НРТ (после кон-
денсатора ЭХМ) с низкой температурой, например tк = 35 ºС, более це-
лесообразно использовать низкопотенциальный источник теплоты, в 
частности, теплую воду (охлаждающую двигатель, из ТЯ, после судо-
вых потребителей теплоты и т.п.), подавая ее в дополнительную бус-
терную теплонасосную секцию ГЭ.ТН . При этом минимальная темпера-
тура tw  дополнительного источника теплоты (теплой воды) определя-
ется по температуре конденсата НРТ tR  на входе основной секции ГЭ  
(без дополнительной бустерной теплонасосной секции ГЭ.ТН ), нагретого 
за счет теплоты водяного конденсата (как вариант – части теплоты 
конденсации водяного пара при нехватке теплоты дополнительных ее 
источников). В свою очередь, температуру конденсата НРТ tR  на входе 
ГЭ  находят из теплового баланса ГЭ  по располагаемой теплоте водя-
ного конденсата (включая часть теплоты конденсации водяного пара 
при нехватке теплоты дополнительных ее источников), с одной сторо-
ны, и конденсата НРТ, нагреваемого от tR  до ts  за счет располагаемой 
теплоты водяного конденсата, с другой стороны. 

В идеальном варианте в испарительной секции генератора ГИ  
могла бы использоваться теплота пара и частично – высокотемпера-
турного водяного конденсата с температурой tкт3 = tг + (5…10) ºС:  
QГи = Gп [r165 +·скт (ts – tкт3 )]. Это максимальное количество теплоты, ко-
торое можно отвести от пара и водяного конденсата в ГИ  при tг = 
120 ºС и которое ограничивается минимальной разностью температур 
водяного конденсата и кипения НРТ в генераторе Δtкт-г = tкт3 –
 tг = 5…10ºС. Но для этого необходимо выполнение условия: наличие 
дополнительных источников теплоты достаточного высокого потенциа-



Секція № 1. Підвищення ефективності суднових енергетичних установок 199 
 

 

ла – с температурой tкт3  близкой температуре tг : tкт3 = tг + (5…10) ºС, 
что практически невыполнимо.  

Рассмотрен вариант, когда в ГИ  используется только доля тепло-
ты конденсации водяного пара r (1– х), а оставшаяся ее часть r ∙х  и те-
плота водяного конденсата, которой соответствует разность его темпе-
ратур ts – tкт4 , используются для нагрева конденсата НРТ в ГЭ (рис. 2).  

 
Рис. 2. Тепловые нагрузки испаритель-
ной секции ГИ  QгИ  генератора паров 

хладона R142b, экономайзерной ГЭ  QгЭ  
(без теплонасосной секции ГТН ), тепло-
насосной секции ГТН  QгТН , суммарной 

испарительной ГИ  и экономайзерной ГЭ  
секций (без теплонасосной секции ГТН ) 
QгЭХМ = QгИ + QгЭ  в зависимости от мас-

сового паросодержания х  конденси-
рующегося водяного пара на выходе из 

ГИ  (на входе ГЭ ) при tг = 120 ºC, 
tк = 35 ºC, t0 = 5 ºC, хладон R142b, двига-

тель 8S50ME-C7.1-TII фирмы "MAN" 
(номинальная мощность Nн = 12640 кВт, 
эксплуатационная Nэ = 10580 кВт, рас-

ход воздуха Gв =23 кг/с) 

 

 
Чаще всего на судах применяются УК для получения водяного пара 

давлением Рs = 0,3; 0,5 и 0,7 МПа . 
 

Рис. 3. Теплота водяного пара и конден-
сата, потребляемая ЭХМ QгЭХМ , допол-
нительного источника теплоты для теп-
лонасосной секции ГТН  генератора ЭХМ 
QгТН , суммарная теплота, потребляемая 

ЭХМ, включая теплонасосную секцию 
ГТН  генератора ЭХМ QгЭХМ+ТН , теплота 
дополнительного источника, потребляе-
мая ТН (холодопроизводительность ТН) 
QгТН  при давлении водяного пара Рп = 

0,3; 0,5 и 0,7 МПа и значениях теплового 
коэффициента ТН ζТН = 6 и 10, дополни-
тельного источника теплоты для тепло-
насосной секции ГТН  генератора ЭХМ 

QгТН  в зависимости от массового паро-
содержания х  конденсирующегося во-
дяного пара на выходе из испаритель-

ной секции ГИ  генератора ЭХМ (на вхо-
де ГЭ ) 
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Как видно из рис. 3, с увеличением доли х высокопотенциальной 

теплоты конденсации водяного пара r ∙х, которая используется в ГЭ  
для нагрева конденсата хладона, сокращается использование низкопо-
тенциальной теплоты других источников в теплонасосной ступени эко-
номайзерной секции ГТН  генератора QгТН , соответственно уменьшает-
ся общее количество теплоты, утилизируемой в ЭХМ с ТН, а при х = 
0,40…0,43 теплота дополнительных источников не используется вооб-
ще, чему соответствует QгТН = 0 и QгЭХМ+ТН = QгТН . При этом чем ниже 
давление водяного пара Рп  (соответственно ниже температура насы-
щения ts  и больше удельная теплота конденсации r ), тем больше низ-
копотенциальной теплоты дополнительных источников требуется для 
теплонасосной секции генератора ЭХМ ГТН  при х = idem, а равенства 
QгТН = 0 и QгЭХМ+ТН = QгТН  наступают при большей величине х . Указан-
ные закономерности изменения соотношения тепловых нагрузок сек-
ций ГИ  ГЭ  и ГТН  имеют место при tг = 120 ºC, когда QгЭ +QгТН = QгИ . С 
увеличением теплового коэффициента ТН ζТН  количество теплоты 
QгТН  дополнительного источника для испарителя ТН (тепловая нагруз-
ка, или холодопроизводительность испарителя ТН) несколько увеличи-
вается. 

Выводы 
В результате анализа распределения высокопотенциальной теп-

лоты водяного пара, генерируемого утилизационным котлом, в тепло-
использующей холодильной машине с бустерным тепловым насосом 
для охлаждения воздуха на входе судового дизеля, получены зависи-
мости для соотношения тепловых нагрузок на испарительную, эконо-
майзерную и теплонасосную секции генератора эжекторной хладоно-
вой холодильной машины, представленные в графическом виде и по-
зволяющие выбрать их величины, обеспечивающие рациональное ис-
пользование высокопотенциальной теплоты водяного пара и низкопо-
тенциальной теплоты дополнительных источников при давлениях во-
дяного пара Рп = 0,3; 0,5 и 0,7 МП, характерных для судовых утилиза-
ционных котлов. 
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УДК 621.431  

ОХЛАЖДЕНИЕ ЦИКЛОВОГО ВОЗДУХА СУДОВОГО  
МАЛООБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ АБСОРБЦИОННЫМ  

ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОМ  
Автор: Богданов Н. С., аспирант, Национальный университет «Одесская мор-
ская академия», Одесса 
 

В качестве главных двигателей на большинстве транспортных су-
дов применяются малооборотные дизели (МОД). При высоких темпе-
ратурах циклового воздуха топливная эффективность судовых МОД 
снижается. Так, с повышением на 10 °С температуры воздуха на входе 
турбокомпрессора (ТК) удельный расход топлива увеличивается на 
1,1…1,2 г/(кВт∙ч), а температуры наддувочного воздуха на входе в ци-
линдры двигателя – на 1,0…1,1 г/(кВт∙ч) [1, 2]. В современных судовых 
дизельных установках теплота наддувочного воздуха используется для 
нагрева питательной воды утилизационного котла (УК). В ряде работ 
исследовано охлаждение циклового воздуха МОД хладоновыми эжек-
торными холодильными машинами (ЭХМ), использующими теплоту па-
ра, получаемого в УК [3, 4]. Однако эффективность трансформации 
сбросной теплоты в холод в ЭХМ невысокая: их тепловой коэффици-
ент ζ = 0,25…0,35 [3, 4], где ζ = Q0 /Qг , Q0 – холодопроизводительность, 
Qг – затраченная теплота выпускных газов, наддувочного воздуха. По-
этому при использовании вместо пара в качестве источника теплоты 
горячей воды (температура около 90 °С), расходуемой в прохладные 
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периоды эксплуатации на теплофикационные нужды, из-за низкой эф-
фективности ее трансформации в холод в ЭХМ ζ ≈ 0,2 эффект в виде 
сокращения потребления топлива, получаемый за счет охлаждения 
воздуха, почти вдвое меньше его потенциально возможной величины 
для климатических условий эксплуатации [5]. Сделан вывод о возмож-
ности применения более эффективных абсорбционных бромистоли-
тиевых холодильных машин (АБХМ).  

Схема системы охлаждения воздуха на входе ТК и наддувочного 
воздуха МОД в АБХМ, использующей горячую воду с температурой 
90…95 °С, получаемую за счет теплоты выпускных газов и 
наддувочного воздуха, приведена на рис. 1.  

Кн-ВН

МОД

УК

СП

ВГ

Н
ТЯ

ОНВНТ
ОНВВТ

КО ВО

К-т
НВ

Т К

tВ1

А
И

АБХМ Кн
Г-Д

Н

Н

ЗВЗВ

ОВ

ПОЗВ

ОК Н

ПТ

90 С°

75 С°

7 С° 12 С°

 

Рис. 1. Схема системы охлаждения 
воздуха на входе ТК и наддувочного 

воздуха МОД в АБХМ: К и Т – 
компрессор и турбина ТК; ОНВВТ – 

высокотемпературная 
(когенерационная) ступень ОНВ; ПОЗВ – 
промежуточный охладитель забортной 

водой; ОНВНТ – низкотемпературная 
ступень ОНВ; СП – сепаратор пара; Кн-

ВН – конденсатор-водонагреватель; 
ПТ – потребитель тепла; КО– 

конденсатоотводчик; ТЯ – теплый ящик; 
Н – насос; ВГ – выпускные газы; НВ – 

наружный воздух; К-т – конденсат; ОВ – 
охлаждающая вода;АБХМ: Г-Д – 

генератор-десорбер; И – испаритель-
охладитель воды; А – абсорбер; Кн – 

конденсатор 
 

Из теплого ящика ТЯ конденсат поступает в высокотемпературную 
(когенерационную) ступень охладителя наддувочного воздуха (ОНВВТ ), 
где он нагревается до температуры примерно 90 °С за счет теплоты 
наддувочного воздуха, после чего – в сепаратор пара УК.  

Расчеты тепловых нагрузок на систему охлаждения выполнены для 
контейнеровоза с главным двигателем 6S60MC6.1-TI MAN B&W [2] 
(мощность Nе = 12,4 МВт) и климатических условий в течение рейса 
Одесса-Йокогама (1.07…27.07.2009). Исходя из температурных напо-
ров в теплообменниках за потенциально возможную принимают глуби-
ну охлаждения воздуха на входе МОД до температуры tв2 = 15 °С и 
наддувочного воздуха до температуры tв2 = 22 °С.  
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При изменении в течение рейса климатических условий меняется 
тепловая нагрузка системы охлаждения, т.е. требуемая для 
охлаждения воздуха холодопроизводительность Q0 , а также 
соответствующие затраты теплоты Qг , трансформируемой в холод: 
Qг = Q0 /ζ . 

Значения холодопроизводительности Q0.15 , требуемой для 
охлаждения воздуха на входе МОД, рассчитывали исходя из снижения 
его температуры от текущей температуры в машинном отделении tв1  
(tв1 = tнв + 10 °С) до tв2 = 15 °С на величину Δtв15 , располагаемой 
холодопроизводительности Q0р(0,7)  – с учетом трансформации 
располагаемой теплоты выпускных газов Qг.р  в холод в АБХМ  
(Q0 = Qг.р ∙ζ при  = 0,7), а требуемые затраты теплоты Qг.15(0,7)  для 
охлаждения воздуха на входе МОД до температуры tв2 = 15 °С в АБХМ 
– как Qг.15(0,7) = Q0.15 /ζ .  

В результате расчетов показано, что на протяжении всего рейса 
располагаемая холодопроизводительность Q0р(0,7)  значительно 
превышает ее величину Q0.15 , необходимую для охлаждения воздуха 
на входе МОД до температуры tв2 = 15 °С (рис. 3), поскольку теплота 
выпускных газов Qг.р  намного больше ее требуемых затрат Qг.15(0,7)  на 
охлаждение воздуха на входе МОД до tв2 = 15 °С. В свою очередь, это 
стало возможным благодаря высокой эффективности трансформации 
теплота выпускных газов в холод в АБХМ, тепловой коэффициент 
которой ζ = 7 значительно превышает его величину, требуемую для 
получения холодопроизводительности Q0.15  за счет теплоты выпускных 
газов Qг : ζ = Q0.15 /Qг .  

Охлаждение воздуха на входе ТК до tв2 = 15 °С, т.е. на потенциаль-
но возможную величину Δtв15 , обеспечивает сокращение удельного 
расхода топлива МОД 6S60MC6.1-TI на величину 
be15 =1,5…2,5 г/(кВт∙ч) и часового расхода Bт15 = 17…30 кг/ч для кли-
матических условий рейса Одесса–Йокогама (1.07…27.07.2009). 

Получены значения холодопроизводительности Q0.22 , требуемой 
для охлаждения наддувочного воздуха до температуры tв2 = 22 °С на 
величину Δtв22 , располагаемой холодопроизводительности АБХМ  
Q0р(0,7)  (при  = 0,7) при трансформ     наддувочного 
воздуха Qг.р  и его температуре на выходе из ОНВВТ  tг2 = 110 °С в 
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течение рейса Одесса-Йокогама (1.07…27.07.2009), а также теплоты 
Qг.22(0,7) , требуемой для охлаждения воздуха до tв2 = 22 °С. При этом 
требуемая эффективность трансформации теплоты наддувочного 
воздуха после ТК для его охлаждения до температуры tв2 = 22 °С  
ζ = 0,35…0,45, что намного меньше теплового коэффициента АБХМ.    

Показано, что охлаждение наддувочного воздуха до температуры 
tв2 = 22 °С обеспечивает сокращение удельного расхода топлива МОД 
6S60MC6.1-TI на величину be =2,5…3,0 г/(кВт∙ч) для климатических 
условий рейса Одесса–Йокогама (1.07…27.07.2009). 

Высокая эффективность трансформации теплоты выпускных газов 
и наддувочного воздуха в холод в АБХМ (  = 0,7) обеспечивает глубо-
кое охлаждение воздуха на входе ТК до tв2 = 15 °С и наддувочного воз-
духа до tв2 = 22 °С и, как следствие, сокращение удельного расхода то-
плива МОД 6S60MC6.1-TI на величину be =4,0…4,5 г/(кВт∙ч) в течение 
рейса Одесса–Йокогама (1.07…27.07.2009). 

Список литературы 
1. Influence of Ambient Temperature Conditions. Main engine operation of 
MAN B&W two-stroke engines [Text] // MAN Diesel & Turbo. – Copenha-
gen, Denmark, 2010. – 17 р.  
2. MAN B&W ME/ME-C/ME-GI/ME-B-TII engines [Electronic resource]. – 
Copenhagen, Denmark : MAN Diesel. – 2010. – 357 р. – Access mode: 
http://www.mandieselturbo.com/download/project_guides_tier2/printed/s90
mcc8.pdf.  
3. Радченко, Р.Н. Анализ альтернативных вариантов охлаждения 
циклового воздуха малооборотного дизеля транспортного судна 
[Teкст] / Р.Н. Радченко // Авиационно-космическая техника и техно-
логия. –2014, № 5 (112). – С. 104–108.  
4. Радченко, Р.Н. Эффективность трансформации теплоты в трех-
ступенчатой системе охлаждения наддувочного воздуха судового 
малооборотного дизеля [Teкст] / Р.Н. Радченко, Н.С. Богданов // Дви-
гатели внутреннего сгорания. – 2016. – № 1. – С. 10–13.  
5. Радченко, Р.Н. Использование теплофикационного потенциала су-
дового малооборотного дизеля для охлаждения циклового воздуха 
эжекторным термотрансформатором [Teкст] / Р.Н. Радченко, 

http://www.mandieselturbo.com/download/project_guides_tier2/printed/s90mcc8.pdf
http://www.mandieselturbo.com/download/project_guides_tier2/printed/s90mcc8.pdf


Секція № 1. Підвищення ефективності суднових енергетичних установок 205 
 

 

Н.С. Богданов, Н.И. Радченко, А.А. Андреев // Двигатели внутреннего 
сгорания. – 2017. – № 1. – С. 8–12.  
 
 
УДК 621.577 
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Авторы: Коновалов Д. В., к. т. н., доцент, Кобалава Г. А., аспирант, Херсонский 
филиал Национального университета кораблестроения имени адмирала Мака-
рова, Херсон 
 

Применение впрыска воды в проточную часть компрессора газо-
турбинного двигателя является одним из эффективных способов по-
вышения мощности и КПД газотурбинных установок (ГТУ). Данный спо-
соб заключается в том, что вода под высоким давлением впрыскивает-
ся в ненасыщенный воздушный поток, в котором из-за разницы парци-
альных давлений водяного пара на поверхности капель воды и воз-
душного потока она испаряется, отбирая теплоту на испарение от цик-
лового воздуха [1]. При впрыске в проточную часть компрессора, вода 
выполняет две функции – забирает теплоту от охлаждаемого воздуха и 
возвращает ее в цикл ГТУ в виде дополнительного рабочего тела – па-
ра. 

Перспективным способом распыла жидкости является примене-
ние термогазодинамической компрессии, которая позволяет совмес-
тить два физических процесса – контактное охлаждение воздуха и по-
вышение давления, которые в свою очередь обеспечивают сокраще-
ние затрат мощности компрессора [2]. Для осуществления таких про-
цессов применяется аэротермопрессор [3, 4]. 

В исследовании проанализировано схемное решение с примене-
нием аэротермопрессора между ступенями компрессора ГТУ. 

При анализе схемного решения принимались следующие вход-
ные данные: диапазон температур наружного воздуха на входе –  
tнв = 15...50 °С; общая степень повышения давления в компрессоре – 
 к = 16,0; температура продуктов сгорания топлива на выходе из ка-
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меры сгорания – tс = 1150 °С; топливо – природный газ 
(Qн

р = 50056 кДж / кг). 
Результаты расчётов приведённого схемного решения показали, 

что снижение температуры воздуха между ступенями компрессора в 
результате испарительного охлаждения в аэротермопрессоре состав-
ляет 60...110 °С, тем самым обеспечивая повышение давления воздуха 
на величину PТП = 1,08...1,12. Количество воды, впрыскиваемое в аэ-
ротермопрессор между ступенями компрессора, составляет 5...7 % от 
расхода воздуха в компрессоре. Снижение работы на сжатие в ком-
прессоре и дополнительное количество воды, впрыскиваемое аэро-
термопрессором, позволяет повысить КПД ГТУ на e = 2,0 ... 4,0%, а 
уменьшение удельного расхода топлива при этом составляет 
be = 2 ... 10 г/(кВт·ч). 

ВЫВОДЫ 
Применение аэротермопрессора в схеме ГТУ позволяет снизить 

работу на сжатие в компрессоре и увеличить массовый расход рабоче-
го тела (за счёт впрыскиваемой воды аэротермопрессором), повысить 
надёжность ГТУ, увеличить удельную мощность и КПД установки. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ  

ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КОНДЕНСАТА 

Авторы: Радченко А. Н., к. т. н., доцент, Портной Б. С., аспирант, Прядко А.С., 
аспирант, Национальный университет кораблестроения имени адмирала Мака-
рова, Николаев 

 
Одним из основных направлений повышения эффективности газо-

турбинных установок (ГТУ) является охлаждение воздуха на входе те-
плоиспользующими холодильными машинами (ТХМ), утилизирующими 
теплоту отработавших газов [1, 2]. В работах [3, 4] рассмотрены ТХМ 
комбинированного типа с абсорбционной бромистолитиевой холодиль-
ной машиной (АБХМ) в качестве высокотемпературной ступени охлаж-
дения наружного воздуха от текущей температуры tнв  до  
tв2 = 15 °С (температура холодной воды tх ≈ 7…10 ºС) и эжекторной 
хладоновой холодильной машиной (ЭХМ) как низкотемпературной сту-
пенью охлаждения воздуха после АБХМ до температуры  
tв2 = 7…10 °С (температура кипения хладона в воздухоохладителях 
t0 = 2…4 ºС). Показано, что для климатических условий эксплуатации 
ГТУ Южнобугской компрессорной станции (мощность ГТУ Ne = 10 МВт) 
(г. Южноукраинск, Николаевская обл., 2015 г.) при охлаждении воздуха 
на входе ГТУ до температуры tв2 = 10 ºС удельной (приходящейся на 
единичный расход воздуха Gв = 1 кг/с) проектной тепловой нагрузке 
двухступенчатого ВО q0 = 34 кВт/(кг/с) соответствует практически мак-
симальная годовая экономия топлива Вт.10 . Эту удельную тепловую на-
грузку q0 = 34 кВт/(кг/с) принимают за рациональную и исходя из нее 
проектируют двухступенчатый ВО и выбирают полную установленную 
холодопроизводительность АБХМ и ЭХМ в соответствии с расходом 
воздуха Gв ∙через ГТУ: Q0 = Gв∙q0 .  

Поскольку процессы охлаждения воздуха сопровождаются конден-
сацией содержащихся в нем водяных паров, то целесообразно исполь-
зовать полученный конденсат в качестве хладоносителя, а для сниже-
ния его температуры использовать резервы холодопроизводительно-
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сти АБХМ и ЭХМ, образующиеся при пониженных текущих тепловых 
нагрузках.  

Расчет параметров процесса охлаждения воздуха на входе ГТУ 
UGT 10000 производства ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" (мощность  
Ne = 10 МВт) в двухступенчатом ВО выполнен для соотношений про-
ектных удельных тепловых нагрузок ступеней охлаждения:  
q0.ВТ ≈ 10 кВт/(кг/с) и q0.НТ = 24 кВт/(кг/с), а также q0.ВТ ≈ q0.НТ ≈  
≈ 17 кВт/(кг/с) при суммарной тепловой нагрузке двухступенчатого ВО 
q0 = 34 кВт/(кг/с) и меняющихся в течение суток 8.07.2015 для климати-
ческих условий г. Южноукраинск Николаевской обл.  

 температуры воздуха tВТ2  на выходе из ВОВТ  и tв2  на выходе из 
ВОНТ , тепловых нагрузок Q0.ВТ  на ВОВТ , Q0.НТ на ВОНТ  и Q0  на весь 
ВО, неиспользованной холодопроизводительности АБХМ Q0А , суточно-
го по нарастающей количества избыточного холода, полученного в 
АБХМ ∑Q0А и в ЭХМ ∑Q0Э , холодопроизводительности, необходимой 
для снижения температуры воздуха от 15 °С до 10 °С в ВОНТ  Q0.10-15  (в 
ЭХМ), ее затрат на охлаждение конденсата до 10 °С в АБХМ Q0АкВТ10  и 
до 7 °С в ЭХМ Q0АкЭХМ7  за счет резерва холода, суточных затрат холо-
да по нарастающей ∑Q0АкВТ10  и ∑Q0АкЭХМ7 , часовых расходов конденса-
та V  для ВОВТ  и ВОНТ , суточного накопления конденсата WВТ – в 
ВОВТ , WНТ – в ВОНТ , W – в двухступенчатом ВО  

В результате расчетов выявлено, что средняя температура кон-
денсата tктВТср  и tктНТср , образующегося соответственно в ВОВТ  и ВОНТ , 
практически не меняется в течение суток, а с изменением соотношения 
проектных удельных тепловых нагрузок ступеней охлаждения q0.ВТ  и 
q0.НТ  при одинаковой суммарной удельной тепловой нагрузке двухсту-
пенчатого ВО q0 = 34 кВт/(кг/с) меняется весьма слабо: с увеличением 
q0.ВТ  и соответственно уменьшением q0.НТ  tктВТср  снижается всего лишь 
на 0,5 °С, а tктВТср  еще меньше, в результате их температуры остаются 
близкими величинам tктВТср ≈ 15 °С и tктНТср ≈ 11 °С. Сохранение практи-
чески неизменной средней температуры конденсата tктВТср  и tктНТср , об-
разующегося в ВОВТ  и ВОНТ , подтверждено расчетами и для других 
дней июля 2015 г. То обстоятельство, что температура конденсата 
tктНТср , получаемого в ВОНТ , существенно ниже, примерно на 4 °С, по 
сравнению с tктВТср  для ВОВТ , свидетельствует о необходимости его 
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раздельного отвода от ВОВТ  и ВОНТ . При примерно одинаковых про-
ектных удельных тепловых нагрузках ВОВТ  и ВОНТ , т.е. q0.ВТ ≈ q0.НТ ≈ 
≈ 17 кВт/(кг/с), суточное накопление конденсата несколько меньше по 
сравнению с их соотношением q0.ВТ ≈ 10 кВт/(кг/с) и q0.НТ = 24 кВт/(кг/с).  

Избыток холодопроизводительности АБХМ Q0А  (по сравнению с 
проектной) определяется понижением температуры обратной охлаж-
дающей воды tw2  на выходе из ВОВТ  по сравнению с номинальным 
(спецификационным) ее значением на входе АБХМ tw2 = 12 °С (специ-
фикационное снижение температуры охлаждающей воды в АБХМ tw2 –
tw1 = 5 °С). Резерв холодопроизводительности ЭХМ Q0Э  вызван завы-
шенной проектной q0.НТ  по сравнению с ее величиной Q0.10-15 , необхо-
димой для снижения температуры воздуха от 15 °С до 10 °С в ВОНТ . 

Сократить или ликвидировать дефицит холодопроизводительности 
АБХМ можно путем использования избытка холодопроизводительности 
АБХМ Q0А  и ЭХМ Q0Э , образующегося при пониженных тепловых на-
грузках, для охлаждения конденсата получаемого в ВОВТ  и ВОНТ  до 
температуры сначала 10 °С в АБХМ, а потом до 7 °С в ЭХМ с соответ-
ствующими затратами Q0АкВТ10  и Q0АкЭХМ7 .  

Поскольку часовой расход охлаждающей воды от АБХМ в ВОВТ  
составляет 80 т/ч, необходимо оценить время, в течение которого мож-
но получить такое количество конденсата в двухступенчатом ВО. Дан-
ные по накоплению конденсата за июль 2015 г. при проектных величи-
нах q0.ВТ = 10 кВт/(кг/с), q0.НТ = 24 кВт/(кг/с) и q0 = 34 кВт/(кг/с) показали, 
что количество конденсата, полученного в процессе охлаждения воз-
духа в двухступенчатом ВО  на входе ГТУ UGT 10000 производства 
ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" (мощность Ne = 10 МВт, расход воздуха 
40 кг/с) в течение июля 2015 г., составляет 330 т, т.е. в 4 раза больше 
его требуемого расхода для циркуляции через ВО , что позволяет сде-
лать вывод о целесообразности его охлаждения за счет резерва холо-
допроизводительности АБХМ и ЭХМ, образующегося при пониженных 
тепловых нагрузках, и использования для охлаждения воздуха на вхо-
де ГТУ. Для этого при пониженных тепловых нагрузках часть обратной 
воды после ВОВТ  направлять в АКНТ , а вместо нее подавать в АБХМ 
более теплую воду из АКВТ . 
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Повысить эффективность газотурбинных установок (ГТУ) при вы-
соких температурах наружного воздуха на входе tнв  можно путем его 
охлаждения теплоиспользующими холодильными машинами (ТХМ), 
трансформирующими в холод теплоту, например отработавших газов 
[1–4]. В абсорбционных бромистолитиевых холодильных машинах 
(АБХМ) воздух можно охладить до температуры tв2 = 15…20 ºС (темпе-
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ратура охлажденной В АБХМ воды tw ≈ 7…10 ºС) [1, 2], а в хладоновых 
эжекторных холодильных машинах (ЭХМ) – до tв2 = 10 ºС и ниже (тем-
пературы кипения хладона в воздухоохладителях t0 = 2…4 ºС). Но теп-
ловые коэффициенты ЭХМ невысокие: ζЭ = 0,2…0,3 по сравнению с 
ζА = 0,7…0,8 для АБХМ, соответственно в 2–3 раза больше затраты те-
плоты на получение холода. Сократить затраты теплоты на получение 
холода можно с помощью ТХМ комбинированного типа, в которых вы-
сокоэффективные АБХМ используют в качестве высокотемпературной 
ступени ВОВТ  охлаждения воздуха от текущей температуры tнв  до  
tв2 = 15 °С, а менее эффективные ЭХМ – как низкотемпературную сту-
пень ВОНТ  охлаждения воздуха после АБХМ до tв2 = 7…10 °С [3, 4].  

В процессе охлаждения воздуха на входе ГТУ в результате кон-
денсации содержащихся в нем водяных паров образуется конденсат. 
Представляется целесообразным использование его охлаждающего 
потенциала для охлаждения воздуха.  

Программы фирм-разработчиков теплообменного оборудования 
(в частности, "Guntner" [5]) предназначены для проектирования и выбо-
ра теплообменников для конкретной тепловой нагрузки (тепловлажно-
стных параметров наружного воздуха), а не для моделирования их ра-
боты при меняющихся климатических условиях. Для того, чтобы вос-
пользоваться ими, разработаны программы подготовки исходных дан-
ных для этих программ (исходя из климатических характеристик ГТУ и 
расчетов текущих параметров наружного воздуха по программам, на-
пример "meteomanz"), а также обработки результатов расчетов по ним 
с целью получения характеристик процессов охлаждения воздуха с 
учетом меняющихся климатических условий, выявления резервов по-
вышения эффективности охлаждения воздуха на входе ГТУ путем ис-
пользования получаемого при этом конденсата. 

Расчет параметров процесса охлаждения воздуха в двухступен-
чатом ВО с получением конденсата выполнен применительно к ГТУ 
UGT 10000 производства ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" (мощностью 
Ne = 10 МВт) для двух вариантов проектных удельных тепловых нагру-
зок ступеней охлаждения: q0.ВТ ≈ q0.НТ ≈ 17 кВт/(кг/с); q0.ВТ ≈ 10 кВт/(кг/с) 
и q0.НТ = 24 кВт/(кг/с) при суммарной удельной тепловой нагрузке двух-
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ступенчатого ВО q0 = 34 кВт/(кг/с) и климатических условий 
г. Южноукраинск, Николаевская обл. (8.07.2015). 

При разных соотношениях проектных удельных тепловых нагру-
зок q0ВТ  и q0НТ  количество конденсата W, полученного за сутки как со-
путствующего продукта процесса охлаждения воздуха в двухступенча-
том ВО и его ступенях ВОВТ  и ВОНТ , довольно существенное и состав-
ляет (при Gв = 40 кг/с для ГТУ UGT 10000 ) соответственно W ≈ 16,5 м3 , 
WВТ ≈ 4 м3 , WНТ ≈ 12,5 м3  при q0ВТ = 10 кВт/(кг/с) и q0НТ = 24 кВт/(кг/с)  и 
W ≈ 14,5 м3 , WВТ ≈ 6,5 м3 , WНТ ≈ 8 м3  при q0ВТ ≈ q0НТ ≈ 17 кВт/(кг/с).  

При этом средняя температура конденсата, полученного в ВОВТ  и 
ВОНТ , меняется в течение суток незначительно: tктВТср ≈ 14,5…15,5 °С и 
tктНТср ≈ 11,5 °С, причем при повышенной проектной удельной тепловой 
нагрузке q0ВТ ≈ 17 кВт/(кг/с), соответственно и большей поверхности 
ВОВТ , температура конденсата на выходе из ВОВТ  примерно на 1 °С 
ниже по сравнению q0ВТ ≈ 10 кВт/(кг/с): tктВТср ≈ 14,5 °С против  
tктВТср ≈ 15,5 °С. Суточное накопление конденсата в ВОВТ  также боль-
ше: WВТ ≈ 6,5 м3  при q0ВТ ≈ 17 кВт/(кг/с) против WВТ ≈ 4 м3  при  
q0ВТ ≈ 10 кВт/(кг/с). В то же время при практически одинаковой темпера-
туре конденсата, получаемого в ВОНТ , его количество при q0НТ ≈ 
17 кВт/(кг/с) значительно меньше, чем при q0НТ ≈ 24 кВт/(кг/с): WНТ ≈ 
8 м3 против WНТ ≈ 12,5 м3 , что вполне очевидно, поскольку в первом 
случае поверхность ВОНТ  меньше. Однако при этом следует учитывать 
также затраты теплоты на получение холода в ВОНТ , которые при од-
ной и той же холодопроизводительности q0  в 2–3 раза больше по 
сравнению с их величиной для ВОВТ , поскольку тепловые коэффици-
енты ЭХМ соответственно намного меньше, чем АБХМ:  
ζЭ = 0,2…0,3 по сравнению с ζА = 0,7…0,8. 

Количество конденсата, полученного за 3 суток в двухступенча-
том ВО и его ступенях ВОВТ  и ВОНТ  составляет (при Gв = 40 кг/с для 
ГТУ UGT 10000 кВТ) соответственно W ≈ 37 м3 , WВТ ≈ 9 м3 ,  
WНТ ≈ 28 м3  при q0ВТ = 10 кВт/(кг/с) и q0НТ = 24 кВт/(кг/с) и W ≈ 33 м3 , 
WВТ ≈ 15 м3 , WНТ ≈ 18 м3  при q0ВТ ≈ q0НТ ≈ 17 кВт/(кг/с). Cсредняя тем-
пература конденсата, меняется в течение 3 суток незначительно: 
tктВТср ≈ 15 °С и tктНТср ≈ 11 °С.  

То обстоятельство, что средняя температура tктНТср  конденсата, 
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получаемого в ВОНТ , примерно на 4 °С ниже ее величины tктВТср  для 
ВОВТ , подтверждает необходимость дифференцированного его отвода 
от ступеней охлаждения и целесообразность двухступенчатого охлаж-
дения воздуха на входе ГТУ с целью последующего использования 
конденсата в качестве хладоносителя.  

Так, конденсат с повышенной температурой может быть исполь-
зован для подпитки градирен системы оборотного охлаждения конден-
саторов АБХМ и ЭХМ, а конденсат с пониженной температурой – как 
хладоноситель для ВОВТ . 
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За допомогою розроблених математичних моделей [1] було роз-
раховано роботу системи прогріву (СП) з фазоперехідними тепловими 
акумуляторами (ТА) в процесі виконання циклу їх розрядки – зарядки у 
складі дослідної системи для газового двигуна внутрішнього згорання 
(ДВЗ) К-159 М2 (6Ч 12/14). В математичних моделях були враховані 
особливості конструкції дослідного двигуна, фазоперехідних ТА, систем 
охолодження (СОД) і мащення (СМ), при здійсненні прогріву моторної 
оливи (МО) в процесі забезпечення теплової підготовки. 

Розроблені методики і математичні моделі [1] розрахунку роботи 
ТА, контактного теплового акумулятора (КТА), накопичувача моторної 
оливи з ТА (НМОТА) фазового переходу СП в процесі повного циклу їх 
розрядки – зарядки – зберігання теплової енергії у складі дослідної сис-
теми, як за рахунок фізичного охолодження – нагрівання, так і при здій-
сненні процесу кристалізації теплоакумулюючого матеріалу (ТАМ) в 
квазіізотермічному режимі. Для формування бази вихідних даних в ма-
тематичній моделі СП дослідного газового двигуна вихідні дані стосов-
но теплових параметрів при роботі ДВЗ в режимі холостого ходу були 
отримані за допомогою програмного комплексу Diesel-RK. За допомо-
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гою розробленої математичної моделі визначений вплив швидкості ци-
ркуляції МО газового двигуна на час його прогріву, який показав, що за 
рахунок збільшення швидкості циркуляції МО в СП до 0,22 м/с можливо 
скоротити час прогріву МО двигуна на 5,1 – 5,5 хв., тобто на 10,9 - 21%. 

Виходячи з розроблених алгоритмів передпускового прогріву СМ 
газового двигуна були складені 6 основних варіантів для виконання 
аналізу можливостей використання складових ТА розробленої СП. При 
цьому, для всіх означених варіантів, під час здійснення передпускового 
прогріву газового двигуна з СП, оцінювались наступні режимні параме-
три: прогрів МО від Тос до 50 °С, хв., підтримання в процесі зберігання 
ТМО ≈ 50 °С, хв., прогрів МО від 50 °С до 85 °С, хв. Аналіз параметрів 
роботи проводився для СМ двигуна при різних температурах оточуючо-
го середовища в умовах експлуатації, а саме: 20 °С, 0 °С, -20 °С.  

Оцінка впливу конструктивних параметрів та параметрів налашту-
вання СП на час передпускового прогріву та паливну економічність га-
зового двигуна К-159 М2 (6Ч 12/14) підтвердила покращення терміно-
вих параметрів прогріву, паливної економічності при роботі газового 
двигуна за розробленим циклом прогріву із застосуванням системи про-
гріву, а також ефективність застосування СП, як одного з дієвих напря-
мків покращення показників паливної економічності ДВЗ без суттєвого 
збільшення вартості СП двигуна енергетичної установки.  

Порівняння часу прогріву МО двигуна (рис. 1) показало, що СП з 
ТА дозволяє суттєво покращити показники часу прогріву МО від темпе-
ратури оточуючого середовища То.с. до 50 °С на 8,3 – 15 хв. (до 25 - 
41,3%) у порівнянні зі штатною системою двигуна. При цьому витрата 
палива на прогрів МО двигуна в аналогічних умовах (рис. 2) зменшу-
ється на 1,79 – 2,8 кг, або до 73,8 – 75,2%, у порівнянні з використанням 
штатної системи (ШС) мащення двигуна.  

Суттєвим позитивним моментом при здійсненні прогріву МО ДВЗ є 
додатковий прогрів зони колінчастого валу двигуна. Саме ця особли-
вість є суттєвою для двигуна К-159 М2 (6Ч 12/14), як базового при його 
використанні на транспорті (залізничному і водному) і в стаціонарній 
енергетиці.  
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Рис. 1. Результати дослідження впливу основних варіантів комплектації сис-

теми прогріву на час прогріву моторної оливи двигуна 6Ч 12/14 від То.с. до 50 °С 
 

 
Рис. 2. Результати дослідження впливу основних варіантів комплектації сис-

теми прогріву на витрату палива при прогріві МО двигуна 6Ч 12/14 від То.с. до 50 °С 
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При варіюванні використання комбінацій варіантів поєднання ос-
новних підсистем СП найбільш доцільним залишається варіант з вико-
ристанням фазоперехідного ТА для розглянутого випадку, тобто прогрі-
ву МО від Тос до 50 °С, хв.  

В цілому використання СП доцільно для забезпечення передпус-
кової підготовки МО газового двигуна К-159 М2 (6Ч 12/14) в різних клі-
матичних умовах експлуатації, а особливості комплектації і технології 
використання вибираються в залежності від експлуатаційних потреб і 
призначення двигуна [2]. В результаті проведеної роботи були розроб-
лені основні рекомендації для створення СП для газового двигуна, що 
враховують широкий спектр зовнішніх та внутрішніх факторів, які впли-
вають на роботу системи, точність, надійність її роботи та зручність в 
експлуатації. 
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При рассмотрении целесообразности применения в ДВС альтер-
нативных силовых механизмов, необходимо помимо прочего выпол-
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нять их сравнительный термодинамический анализ. В настоящей рабо-
те рассматриваются результаты расчетов рабочих циклов бензинового 
двигателя  1Ч 7,8/6,8 с традиционным и альтернативным (типа EXLink) 
силовыми механизмами. 

Анализ рабочих  циклов проводился при помощи программного 
комплекса Blitz-PRO ®, разработанного на кафедре ДВС НУК. Сравне-
ние рабочих циклов для двигателей с рассматриваемыми силовыми 
механизмами проводилось из условий, что рабочий объем Vs , макси-
мальное давление сгорания pz, геометрическая степень сжатия ε неиз-
менны в обоих случаях. 

В таблице 1 представлены некоторые результаты расчетов рабо-
чих циклов двигателя с рассматриваемыми силовыми механизмами. 

Таблица 1 
Некоторые результаты моделирования рабочих циклов двигателя 1Ч 

7,8/6,8 с различными силовыми механизмами 

Параметр 
Обо-
зна-

чение 

Размер-
ность 

Традиционный 
силовой меха-

низм 

Альтернативный 
силовой меха-

низм 
Эффективная мощ-
ность двигателя 

Ne кВт 6,1 5,2 

Индикаторный к.п.д. 
цикла 

ηi % 37,3 40,7 

Мощность насосных 
ходов 

Ppump кВт 0,1 0,35 

Удельный эффек-
тивный расход топ-
лива 

ge кг/(кВт∙ч) 0,279 0,273 

Механический к.п.д. 
цикла 

ηm % 79,9 74,8 

 
Из таблицы 1 видно, что применение альтернативного механизма 

для двигателя позволит уменьшить удельный расход топлива пример-
но на 2% по сравнению с использованием традиционного КШМ. В пер-
вую очередь это связано с ростом индикаторного к.п.д цикла. Однако, 
наблюдается уменьшение эффективной мощности двигателя на 17%, 
что связано в первую очередь с уменьшением цикловой дозы воздуха 
(а соответственно и топлива), так как объем надпоршневой полости в 
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конце процесса наполнения для двигателя с альтернативным силовым 
механизмом меньше (примерно на 25%), чем при использовании тра-
диционного КШМ. Снижению эффективной мощности двигателя с аль-
тернативным силовым механизмом способствует также рост потерь 
мощности на совершение насосных ходов, которые выросли в 3,5 раза.   

На рис. 1. представлено индикаторные диаграммы двигателя 
1Ч 7,8/6,8 с традиционным и альтернативным силовыми механизмами. 

 
Рис. 1. Сравнение ин-
дикаторных диаграмм 
двигателя 1Ч 7,8/6,8, 

оборудованного тради-
ционным (пунктир) и 

альтернативным меха-
низмом типа EXLink 
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Серійні мало- і середньообертові суднові дизелі (крім MAN ME і 

Wartsila RT-flex), як правило, не комплектують стаціонарними система-
ми моніторингу і вбудованими датчиками тиску газів. Для індиціювання 
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таких дизелів переважно використовують переносні системи моніторин-
гу. При цьому датчик тиску встановлюють на індикаторний кран (ІК), ка-
нал якого може мати значну довжину. Термогазодинамічні процеси, що 
відбуваються в довгому неізотермічному каналі, призводять до методи-
чних похибок у визначенні параметрів двигуна, які мають переважно 
акустичну природу. Тому задача реконструкції неспотвореного каналом 
сигналу тиску газів у циліндрі є актуальною. Для цього потрібний мате-
матичний опис гідродинамічних і теплових процесів, що відбуваються в 
каналі ІК і надпоршневому просторі. Автори [1] досліджували процеси в 
каналі ІК за допомогою одновимірних математичних моделей течії іде-
ального газу, а [2] – течію в’язкого газу в тривимірної постановці за до-
помогою методів CFD (Computational Fluid Dynamics). В обох роботах 
канал ІК розглянуто окремо від надпоршневого простору. Рішення за-
дачі в такий постановці потребує визначення граничних умов на вході в 
канал і не дозволяє врахувати складний зв’язок процесів у цих елемен-
тах. Об’єднання ж елементів у єдину систему «надпоршневий простір – 
канал ІК» має надати можливість моделювати методами CFD взаємо-
дію процесів у них із високим рівнем деталізації і, відповідно, більш до-
стовірно. 

На першому етапі було досліджено вплив каналу ІК на діаграму 
стиснення-розширення судного дизеля 6 VDS 48/42 Al-2 при вимкненій 
подачі палива. Нестаціонарну стисливу ламінарну течію повітря й теп-
лообмін моделювали системою рівнянь нерозривності і збереження ім-
пульсу у формі Нав’є – Стокса та збереження енергії. Тривимірна роз-
рахункова область охоплювала дзеркально симетричну половину над-
поршневого простору і каналу ІК із порожниною під мембраною датчика 
(рис. 1, а). Для моделювання поступального руху поршня всередині ци-
ліндра використовували динамічну перебудову відповідної ділянки роз-
рахункової сітки (рис. 1, б). При цьому кількість розрахункових  комірок 
змінювалась від 13 тисяч при положенні поршня у верхній мертвій точці 
до понад 55 тисяч при положенні поршня у нижній мертвій точці. На сті-
нках задавали граничні умови теплообміну першого роду. За начальні 
умови брали тиск і температуру повітря на початку стиснення. Періоди-
чний розв’язок задачі відшукували методом контрольного об’єму. 
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Створену математичну модель верифіковано за результатами ек-
спериментальних досліджень повздовжніх коливань повітря у довгій за-
критій з одного боку трубі, які збуджує рух поршня [3]. Було виконано 
два розрахунки: при резонансній частоті й далеко від неї. Тиск повітря 
оцінювали на закритому торці труби в місці встановлення датчика. Ре-
зультати числових розрахунків амплітуди й профілю хвилі порівнювали 
з експериментальними даними (рис. 2). З рис. 2 видно, що розрахункові 
криві співпадають за формою з виміряними. На дорезонансній частоті 
спостерігали гармонійні коливання повітря, а при резонансній – ударні 
хвилі. При цьому відносна різниця між розрахунковим і виміряним роз-
махом коливань у першому випадку склала 12,5 %, а у другому – 28 %. 
Результати обох розрахунків показали фазову затримку сигналу тиску в 
кінці труби відносно положення верхньої мертвої точки поршня.  

 

  
а б 

Рисунок 1. Розрахункова область (а) і розрахункова сітка при положенні поршня 
у нижній мертвій точці (б) 

 

 

а б 
Рисунок 2. Зміна виміряного (крива 1) і розрахункового (крива 2) тисків, 

віднесених до атмосферного тиску pa, як функція кількості обертів двигуна n: 
а – при резонансній частоті; б – далеко від резонансної частоти 
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Щоб отримати періодичний розв’язок задачі течії повітря в системі 
«надпоршневий простір – канал ІК», розрахунок виконували протягом 
восьми обертів колінчастого валу. Результати розрахунку показали не-
рівномірний розподіл миттєвого тиску в об’ємі розрахункової області. 
Для побудови індикаторних діаграм дизеля (рис. 3) визначали миттєвий 
середній тиск повітря в циліндрі й миттєвий тиск повітря в місці встано-
влення датчика. З рис. 3 видно, що в кінці каналу ІК має місце фазова 
затримка сигналу на 0,5° повороту колінчастого валу. Це пов’язано з 
розповсюдженням імпульсу тиску зі швидкістю звуку. Максимальний 
тиск повітря в циліндрі зсунутий відносно верхньої мертвої точки порш-
ня та відповідає куту 178° повороту колінчастого валу внаслідок пере-
дачі теплоти до стінок циліндра. Також видно, що в кінці каналу ІК мак-
симальний тиcк на 2,5 % більший, ніж у циліндрі. Це можна пояснити 
тим, що, коли поршень знаходиться в районі верхньої мертвої точки, 
щезає причина руху газу в каналі, й кінетична енергія газу перетворю-
ється на потенціальну, що викликає додаткове підвищення тиску на 
мембрані датчика. 

 

 
 

Рисунок 3. Залежності 
середнього тиску в ци-
ліндрі (крива 1) й тиску 
на мембрані датчика 
(крива 2) від кута по-
вороту колінчастого 

валу 
 

Таким чином, результати розрахунку системи «надпоршневий 
простір – канал ІК» показали наявність фазової затримки сигналу й під-
вищення максимального тиску повітря на мембрані датчика. Установ-
лено, що спотворення виміряного сигналу обумовлене складною взає-
модією процесів течії повітря зі змінною швидкістю, викликаною пере-
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суванням поршня, розповсюдженням з швидкістю звуку хвиль тиску й 
збурень від попереднього циклу, а також теплообміном. 
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УДК 621.43 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИЛОВОГО МЕХАНИЗМА ДВС,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРОДОЛЖЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ 

Авторы: Минчев Д. С., к.т.н., доцент, Нагорный А. В., к.т.н, ассистент, Нацио-
нальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев 
 
 Дж. Аткинсон предложил термодинамический цикл поршневого 
двигателя, в котором степень расширения превышает степень сжатия. 
Реализацию данного принципа Аткинсон осуществил тремя различны-
ми способами: в двухтаткном двигателе с противоположно движущи-
мися поршнями (патент от 1882 года), четырёхтактном двигателе с ори-
гинальными силовым механизмом (патент от 1887 года [1]) и двухтакт-
ном двигателе с прямоточно-клапанной продувкой (патент от 1892 го-
да). 
 Силовой механизм, предложенный автором для четырёхтактных 
двигателей, как показали ряд исследований обладает рядом сущест-
венных недостатков по сравнению с традиционным к.ш.м. Основными 
являются повышенные механические потери, увеличенные массо-
габаритные показатели и относительная сложность получения необхо-
димой кинематики поршня. 
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 Компания Honda в 2006 году выпустила двигатель EXLink, в кото-
ром использован усовершенствованный силовой механизм, позволяю-
щий уменьшить недостатки механизма Аткинсона [2]. Эффект достига-
ется за счёт добавления дополнительного кривошипа, позволяющего 
непрерывно изменять положение оси качения кулисы механизма. 
 В настоящей работе предлагается исследование особенностей 
конструктивного исполнения и кинематического анализа подобного ме-
ханизма на примере одноцилиндрового четырёхтактного двигателя с 
искровым зажиганием. На рис. 1 представлена 3D модель силового 
механизма двигателя 1Ч 7,8/6,8, разработанная авторами, которая ки-
нематически схожа с двигателем Honda EXLink. Очевидно, что кинема-
тика данного механизма отличается от кинематики традиционного ме-
ханизма. На рис. 2. приведено сравнение кинематик поршня для тра-
диционного и альтернативного силовых механизмов. 

 
Рис. 1. Общий вид 3D модели силового механизма типа EXLink 
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Рис. 2. Сравнение диаграмм перемещений S = f (φ), скоростей  

v = f (φ) и ускорений j = f (φ) поршней для двигателей с обычным КШМ (пунктир) и 
силовым механизмом типа EXLink. 
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УДК 621.43.041.6 
МОНИТОРИНГ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ  

В РЕАЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
Автор: Ерыганов А.В., к.т.н., доцент, докторант, Одесский национальный мор-
ской университет, Одесса 
 

В судовых условиях обслуживающим персоналом выполняется па-
раметрическая диагностика рабочего процесса дизелей, т. е. с дизеля 
снимается индикаторная диаграмма, которая затем анализируется. 
Проблема состоит в том, что в реальных эксплуатационных условиях 
судовой персонал, как это ни странно, не обладает исчерпывающими 
данными, которые необходимы для правильной обработки результатов 
диагностирования рабочего процесса дизеля. Т. е. можно сказать, что 
обычными условиями мониторинга рабочего процесса является дефи-
цит данных. В этой связи можно сформулировать задачи, возникающие 
при мониторинге рабочего процесса судовых дизелей: 

1) разработка метода синхронизации (т. е. приведение к граду-
сам ПКВ) данных, полученных при индицировании двигателя; 

2) уточнение параметров закона тепловыделения; 
3) проверка адекватности матмоделирования рабочего про-

цесса; 
4) разработка и внедрение новых алгоритмов функционирова-

ния систем диагностирования. 
Синхронизация данных наиболее рационально осуществлять алго-

ритмическими методами, которые основаны на симметрии процессов, 
происходящих в ДВС [1]. Большинство методов алгоритмического оп-
ределения ВМТ основано на том факте, что при отсутствии сгорания в 
цилиндре, давление в ВМТ достигает своего максимума, если сделать 
допущение о нулевом термодинамическом смещении, связанном с те-
плообменом в цилиндре. Значение термодинамического смещения 
ВМТ в основном незначительно и для данного режима может быть уч-
тено с помощью постоянной поправки. При этом производная давления 
по углу ПКВ будет равна нулю: 

.0/ вмт =ϕddP  
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Однако на участке сжатия индикаторной диаграммы эта точка, по 
сути, отсутствует, если сгорание в цилиндре начинается до ВМТ. Если 
же рассмотреть точку наискорейшего роста давления на участке сжа-
тия, то можно констатировать, что для всех известных типов ДВС сго-
рание в цилиндре начинается после нее. Таким образом, по индика-
торной диаграмме всегда явно можно определить значение давления 
сжатия и скорости его изменения в этой точке. Поэтому вполне логич-
ным представляется выполнять синхронизацию данных по параметрам 
точки, фактически присутствующей на индикаторной диаграмме (dР/dφ 
→ max на участке сжатия), что избавит от необходимости поиска до-
полнительных ограничений и условий.  

Проанализируем индикаторную диаграмму в точке наискорейшего 
роста давления. В этой точке значение первой производной давления 
по углу поворота стремится к максимуму (dР/dφ → max). При этом вто-
рая производная давления по углу ПКВ равна нулю (d2Р/dφ2 = 0). Угол, 
в котором dР/dφ → max обозначим φм, а всем величинам, соответст-
вующим этому углу, – присвоим индекс «м». Предположим, что частота 
вращения коленчатого вала неизменна во времени, и сжатие рабочего 
тела в цилиндре для рассматриваемого участка описывается уравне-
нием политропы PV n = const. Отыскав вторую производную от давле-
ния по углу ПКВ в уравнении политропы сжатия (PV n = const) и прирав-
няв её к нулю, после преобразований получаем, что в точке наиско-
рейшего роста давления 

( ) .)1(
м

2
м

м V
VnV

′′
′

+=                                                 (1) 

Как видно, в этом выражении отсутствует как давление, так и его 
производная по углу ПКВ. Это позволяет сделать вывод о том, что на 
индикаторной диаграмме угол, которому соответствует точ-
ка наискорейшего роста давления на участке сжатия, инвари-
антен относительно давления и определяется геометрически-
ми размерами деталей кривошипно-шатунного механизма, объ-
ёмом камеры сжатия и величиной показателя политропы сжа-
тия. 

Однако в документации на современные дизели не всегда указы-
вается объём камеры сжатия Vс (т. е. степень сжатия ε): 
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( ) ,4/2
cc VSDV π+=ε где D, S – диаметр и ход поршня, соответственно, м. 

Поэтому для решения (1) с целью поиска угла φм необходимо допол-
нить (1) ещё одним уравнением, создав, таким образом, систему урав-
нений для поиска Vс  и φм. В результате имеем систему уравнений: 

( )
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Из системы получаем: 
( ) ( )мммм 1 VnVPnP ′′′′+−= . 

Из этого уравнения можно определить угол φм. Подставив найден-
ное значение φм в первое уравнение системы, получаем значение объ-
ёма камеры сжатия Vс. Значение n при предварительной оценке поло-
жения ВМТ можно брать, исходя из уже известных данных. Так, напри-
мер, для широкого класса судовых дизелей считается, что n ≈ 1,37. 

Для моделирования рабочего процесса целесообразно использо-
вать метод, в соответствии с которым параметры рабочих процессов 
описываются тремя уравнениями: первого закона термодинамики, мас-
сового баланса и состояния, которые записываются в дифференци-
альной форме и решаются совместно на каждом шаге расчёта [2]. При 
этом при составлении математического описания процессов сгорания 
топлива, теплоотдачи от газов к стенкам цилиндра, а также продувки, 
необходимо учитывать, что диагностирование рабочих процессов не 
предполагает оптимизацию конструктивных параметров топливной ап-
паратуры, деталей ЦПГ и органов газораспределения. Поэтому в ма-
тематическом описании вполне допустимо применять обобщающие за-
висимости. При этом закон сгорания топлива целесообразно описать 
зависимостью Вибе. При расчёте количества теплоты, отданного газа-
ми стенкам цилиндра, коэффициент теплоотдачи можно определять по 
уже отработанным зависимостям (Вошни, Хоэнберга или др. исследо-
вателей). 

В реальных эксплуатационных условиях значение цикловой подачи 
qц топлива для данного цилиндра есть величина неизвестная. В то же 
время значение цикловой подачи во многом определяет мощность, им 
отдаваемую. Понятно, что найти qц исходя из данных, полученных при 
индицировании двигателя, возможно только аналитическим путём. Од-
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нако при численном моделировании рабочего процесса определённые 
сложности возникают с расчётом процесса сгорания, т. к. значения па-
раметра zm  и продолжительности сгорания zϕ  в формуле Вибе, как и 
самой qц неизвестны. Сделать это возможно в рамках оптимизацион-
ной процедуры. Критериями могут выступать, например, максимальное 
совпадение экспериментальной и рассчитанной кривой давления. Так-
же при этом должны совпадать величины максимального давления 
сгорания Рz и индикаторной работы цикла Рi.  

Для определения начального значения угла zϕ предлагается найти 
точку пересечения оси абсцисс кривой, представляющей из себя диф-
ференциал произведения давления, объёма и мгновенного значения 
показателя политропного расширения, которая строится в осях d(n2PV) 
– φ (т. е. найти в этих осях точку d(n2PV) = 0). 

Таким образом, алгоритмы функционирования систем диагности-
рования будут дополнены процедурами, которые позволят определять 
цикловую подачу топлива, что позволит интегрально оценить техниче-
ское состояние не только деталей цилиндро-поршневой группы, но и 
топливной аппаратуры для данного цилиндра. 
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Експлуатація транспортних дизелів пов'язана з частими змінами 
зовнішнього навантаження і тривалою роботою на часткових режимах. 
Це призводить до інтенсивного зносу циліндропоршневої групи (ЦПГ), 
паливної апаратури (ПА) високого тиску, механізму газорозподілу (МГР) 
і системи газотурбінного наддуву (ГТН). При цьому відомо, що 
потужність і питома витрата палива в значній мірі залежить від 
технічного стану ПА високого тиску, МГР і ГТН, які необхідно 
діагностувати в процесі експлуатації для підтримки паспортних 
характеристик і запобігання аварійних ситуацій. 

Моніторинг робочого процесу в умовах експлуатації і визначення 
індикаторних параметрів [1] транспортних дизелів (ТД) дозволяє 
виконувати ефективну діагностику ПА, МГР і ЦПГ в разі аналізу даних 
щодо кутів повороту колінчастого вала. Відомі методи діагностування 
супроводжуються тимчасовим виведенням транспортного засобу з 
експлуатації. У зв'язку з цим, актуальним стає використання 
аналітичного рішення задачі синхронізації даних моніторингу робочих 
параметрів, що дозволить виконувати діагностику ТД в процесі 
експлуатації. 

З теорії і практики експлуатації ТД відомо, що точну діагностичну 
картину ЦПГ, ПА і МГР дає тільки аналіз термодинамічних процесів, що 
відбуваються під час робочого циклу. 

Під час випробувань ТД, використання апаратної синхронізації 
даних важко, а часом і неможливо, в зв'язку з вимогами неруйнівного 
контролю і браком часу. У зв'язку з цим в даній роботі використана 
модифікована методика аналітичної синхронізації, яка об'єднує 
переваги методу аналізу першої похідної кривої тиску в циліндрі від 
кута повороту колінчастого вала (ПКВ) ϕddp /  і моделювання кривої 
стиснення розширення за допомогою функції Аньезі. Визначення 
глобального мінімуму можлива тільки після попереднього визначення 
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ВМТ, яка використовується для завдання умови в процедурі мінімізації 
функціоналу F . Без завдання точних початкових умов процедура 
мінімізації може закінчитися в локальному мінімумі функціоналу F  і при 
цьому не буде забезпечена необхідна якість моделювання (похибка 
визначення ВМТ складе від 3 до 5º ПКВ, що є неприпустимим). 
 

  
a) модель "Аньезі " b) модель dP/dφ = 0 

Рис. 1. Дві моделі алгоритмічної синхронізації даних моніторингу ТД 
 

Використання модифікованого алгоритму при діагностуванні ТД 
дозволяє визначати ВМТ з точністю до 0,5º ПКВ і переважно з таких 
міркувань:  

1) автоматичний облік різнорідних похибок визначення ВМТ під 
навантаженням ТД (встановлення фазового датчика і маркування 
маховика виконуються на зупиненому двигуні. Під час роботи дизеля 
ВМТ зміщується: через транспортну затримку сигналу тиску від центру 
циліндра до мембрани датчика по каналу індикаторного крана; 
скручування колінчастого вала, пропорційно навантаженню і 
збільшується на далеких від маховика циліндрах; через крутильні 
коливання; зазорів в КШМ і інших чинників, які неможливо врахувати в 
«статиці»): 
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2) можливість виконувати індицирування без попередньої 
підготовки дизеля (під час діагностики дизеля в суднових умовах або в 
умовах реостатних випробувань системами діагностування, що 
використовують апаратну синхронізації, найбільш трудомістка і тривала 
частина налаштування системи - установка фазового датчика і 
маркування маховика). 

Застосування вдосконаленого автором методу аналітичної 
синхронізації виключає часові та фінансові витрати на установку 
фазових датчиків. Розрахунковий метод дозволяє виконувати 
індицирування дизеля безпосередньо в процесі його експлуатації без 
примусового зміни режиму його роботи і без спеціальної підготовки, яка 
необхідна при апаратної синхронізації даних. Аналітична синхронізація 
дозволяє створити універсальну систему оперативного діагностичного 
контролю робочого процесу. 

Вібро-діагностика коливань ротора ГТН на основних частотах 
обертання. Встановлення віброакустичного датчика на корпус ГТН 
дозволяє записати спектр віброакустичних сигналів ГТН в режимі 
експлуатації. 

Аналіз спектру (рис. 4) дозволяє з високою точністю визначити 
частоту обертання ротора ГТН, а також виконувати діагностику 
технічного стану ГТН за амплітудою гармоніки на основній частоті 
обертання. Як аналізованих величин розглядаються частоти і 
амплітуди окремих гармонік.  

  
a) спектр ГТН ГД 3 b) спектр ГТН ГД2 

Рис. 2. Амплітудні спектри вібрації турбокомпресорів головних дизелів ГД 2 і 3 т/х 
"Greifswald" типу 6VDS48/42AL-2 (2648 кВт) 



Секція № 2. Дослідження робочих процесів у елементах СЄУ 233 
 

 Лопаткова частота компресора знаходиться нижче 7 кГц і може 
бути визначена з похибкою менш 10 Гц, що зводить максимальну 
відносну похибку до величини менш 1 %.  
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На прикладі ГТН ТД (рис. 4) видно, що частоти основних коливань 
роторів ГТН 265.5 Гц і 250 Гц відповідно. Для ГТН 3 амплітуда 
гармоніки на основній частоті обертання знаходиться в межах норми 
(не перевищує 3% середнього рівня). Для ГТН 2 амплітуда основної 
гармоніки значно перевищує середній рівень (більше 15%). Крім того, в 
спектрі ГТН 2 з'явився ряд сусідніх гармонік на близьких до основної 
частотах, що говорить про підвищений рівень вібрації ротора і 
необхідності проведення його позачергової профілактики. 

Для підвищення ефективності оцінки технічного стану ТД і 
визначення обсягу ремонтних робіт необхідно проводити діагностику 
робочого процесу ТД, що включає аналіз віброакустический аналіз ПА, 
МГР і ГТН. На підставі запропонованих методів синхронізації даних і 
вібро-діагностики ГТН вдосконалена система параметричної 
діагностики «D4.0H» [2]. 
 

 
Рис. 3. Передремонтна діагностика тепловозного дизеля K6S310DR на станції 

реостатних випробувань в локомотивному депо № 1, Одеса-Сортувальна 
 

Під час реостатних випробувань визначаються параметри 
робочого процесу, які дозволяють з великою вірогідністю без 
розбирання визначати: дефекти циліндропоршневої групи ЦПГ; 
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несправності ПА високого тиску (ПНВТ, форсунки); несправності роботи 
клапанів газорозподілу; динамічне балансування ротора ГТН. 

Експериментальне підтвердження методів комплексного 
діагностичного контролю ТД [3] показано на прикладі дизеля K6S310DR 
(рис. 6). У циліндрі № 5 видно порушення регулювання механізму 
газорозподілу – неодночасне закриття клапанів, компресія в циліндрі 
нижче норми, стан паливної апаратури високого тиску - нормальне. 

 

 
 

Рис. 4. Приклад 
параметричної діагностики 
одного циліндра дизеля 
K6S310DR маневрового 
тепловоза ЧМЭ-3 

 
Висновки: 
1. Аналіз показав, що застосовуються методи параметричної 

діагностики недостатньо ефективні на характерних для транспортних 
дизелів експлуатаційних режимах; для моделювання робочого процесу 
може бути використаний більш досконалий і спрощений метод 
розрахунку тепловиділення; необхідна модифікація алгоритму 
синхронізації даних; методів віброакустичного діагностики ПА високого 
тиску і МГР і методу вібро-діагностування ГТН. Зазначені дослідження 
дозволять підвищити якість і достовірність діагностичної інформації, а 
також ефективність експлуатації транспортних дизелів. 
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2. Розроблено комплексний експлуатаційний метод контролю 
робочого процесу, за рахунок включення віброакустичного контролю 
подачі палива і газорозподілу, а також застосування спектрального 
аналізу при визначенні характеристик ГТН, що дозволяє підвищити 
ефективність ремонтних робіт ТД. 
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Одним из методов исследования параметров топливной аппара-

туры является физическое моделирование, которое позволяет полу-
чить достаточно точные результаты. Процессы волновых колебаний и 
возможности применения добавок на линии разряжения требуют даль-
нейшего теоретического и экспериментального исследования для оп-
ределения рациональных параметров подачи добавки и регулирования 
процесса впрыска топлива, для уточнения математической модели. С 
целью детального изучения этих процессов была разработана и созда-
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на экспериментальная установка ДВС-1-МДВ на базе топливной систе-
мы дизеля Д65 (4Ч11/13).  

Для проведения экспериментальных исследований процесса 
впрыска турбопоршневого дизельного ДВС, работающего с добавлени-
ем водорода на волне падения давления в топливной магистрали вы-
сокого давления, был разработан стенд на базе топливной системы 
дизеля 4Ч11/13, работающий от трехфазного электродвигателя 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1. Схема установки: 

1 - баллон с водородом, 2 - редуктор водородный промышленный, 3 - датчик 
давления, 4 - клапан добавления водорода, 5 - датчик давления, 6 - форсунка, 7 - 
емкость для впрыска, 8 - компьютеризированная система измерения, 9 - электро-

двигатель, 10 - ТНВД, 11 - емкость сброса топлива, 12 - насос топливный, 13 - рас-
ходная цистерна. 

 
Главная идея заключается в том, чтобы добавлять водород в ди-

зельное топливо в магистраль высокого давления на волне низкого 
давления с помощью специального устройства. При этом на волне 
давления дизельное топливо насыщается водородом и поступает в 
форсунку и дальше впрыскивается в цилиндр двигателя. После впры-
ска и снижения давления в цилиндре водород освобождается из ди-
зельного топлива, способствует дальнейшему измельчению капель и 
быстро диффундирует в объем надпоршневого пространства. Количе-
ство водорода, который прилагается к цикловой подачи дизельного то-
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плива, регулируется давлением водорода на входе в устройство 
(рис. 2). 

 
   а)       б) 

Рисунок 2. Зависимость массовой доли (v, %) добавки водорода от: 
а) давления подачи водорода; б) частоты вращения двигателя 

 
Однако, в научной литературе не найдено достаточно информа-

ции о результатах экспериментального исследования добавления во-
дорода к основному жидкого топлива ДВС. Поэтому задачей исследо-
вания было именно экспериментальное подтверждение данной теории 
и получения качественных результатов. 

Величина давления в топливной магистрали превращается в то-
ковый сигнал динамичным волоконно-оптическим датчиком давления 
для высокотемпературных измерений «Optrand AutoPSI-S2000» с верх-
ним пределом измерений 200 МПа и выходным сигналом 0.5 ... 5 В. Это 
позволяет определить момент начала впрыска топлива, качественно 
оценить величину давления топлива и исследовать процессы в трубо-
проводе высокого давления. 

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

ВЫВОДЫ 
1. Созданный экспериментальный стенд совместно с компьютери-

зированной системой сбора и регистрации экспериментальных данных 
позволяет проводить первоначальные исследования процессов в топ-
ливной магистрали высокого давления с добавлением водорода. 

2. Современные первичные преобразователи измеряемых физи-
ческих величин в электрические сигналы в совокупности с компьютери-
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зированным аппаратурным обеспечением проведения эксперимен-
тальных исследований и программным обеспечением обработки экс-
периментальных на базе CAD-систем данных обеспечивают достаточ-
ную достоверность получаемой экспериментальной информации. 

3. Разработанный стенд может быть использован для дальнейше-
го развития и совершенствования системы подачи водорода к основ-
ному топливу, и изучение «волнового эффекта» в системе подачи топ-
лива дизельного двигателя. 
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ТАНКЕРОВ-ПРОДУКТОВОЗОВ ДЕДВЕЙТОМ ДО 60 ТЫС. ТОНН 
Авторы: Кузнецова С.А., канд. техн. наук, доц., Воробьев П. В., студент магист-
ратуры, Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макаро-
ва, Николаев 
 

Энергетические установки танкеров-продуктовозов дедвейтом до 
60 тыс.тонн отличаются высокой энергонасыщенностью. Связано это с 
наличием крупных потребителей из-за специфики перевозимого груза – 
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грузовые системы и системы подогрева груза. Тенденциями последних 
лет характерен переход к гидроприводу грузовых насосов, что вызыва-
ет сранительно большую мощность судовых электростанций. 

Утилизация теплоты рабочих сред энергетических установок как 
один из способ повышения ее эффективности используется достаточно 
давно. Однако повышение эффективности главных судовых дизельных 
двигателей вызвало необходимость поиска новых путей, одним из ко-
торых является утилизация теплоты отработавших газов судовых ди-
зель-генераторов.  

Ведущим мировым производителем главных и вспомогательных 
дизельных двигателей – компанией MAN Diesel&Turbo предлагается 
перспективная схема комплексной утилизации теплоты, представлен-
ная на рис.1 [1]. 

Рис.1. Перспективная 
схема утилизации теп-
лоты судовой энергети-

ческий установки 
  

Отработавшие газы являются греющей средой в утилизационных 
экономайзерах, откуда вода направляется во вспомогательные котлы.  

Поскольку такие теплообменники являются газоводяными, то для 
снижения их массогабаритных показателей целесообразно использо-
вать оребрение теплообменной поверхности. Кроме того, для повыше-
ния эффективности таких поверхностей теплообмена, можно исполь-
зовать трубу-основу эллиптического сечения, для снижения сопротив-
ления при обтекании, с ребрами, профилированными луночными сис-
темами [2].  
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Современные средства математического моделирования позво-
ляют оценить теплообменные характеристики поверхностей теплопе-
редачи для определения наиболее опимального варианта профилиро-
вания ребер. 

Методами математического моделирования определены теплоо-
бменные характеристики трех вариантов теплообменных поверхностей 
с различным расположением лунок на ребре. Произведено их сравне-
ние по показателю фактора аналогии Рейнольдса [3]. 

Полученные результаты используются для подготовки рабочих 
участков для проведения экспериментальных исследований оребрен-
ных профилированных поверхностей теплоотдачи. 

Перечень использованных источников. 1. Waste Heat Recov-
ery System (WHRS) for Reduction of Fuel Consumption, Emissions and 
EEDI. MAN Diesel&Turbo. 2016. 32 p. 2. Теплообмінна поверхня. Кузне-
цов В.В., Кузнецова С.А., Якимович А.В., Кузнецов В.Г., Патент України 
на корисну модель №69706 10.05.2012 бюл. №9; 3. Халатов, А.А. 
Обобщение опытных данных по фактору аналогии Рейнольдса для ин-
тенсификаторов теплообмена различных типов [Текст]/ А.А. Халатов, 
А.В. Окишев, В.Н. Онищенко – Пром. Теплотехника, 2010, т.32, №5. 
С.5-13 
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ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ОСЕВІДЦЕНТРОВОГО КОМПРЕСОРА  
ОДНОВАЛЬНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА СУДНОВОЇ  

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
Автори: Патлайчук В. М., к. т. н., доцент, Чужинов В. К., магістрант, Національ-
ний університет кораблебудування, Миколаїв 
 

Одним з перспективних напрямів подальшого розвитку енергетич-
них установок кораблів військово-морського флоту та транспортних су-
ден є використання комбінованих установок з електричною передачею 
потужності від усіх двигунів на гребні гвинти. Найчастіше для цього ви-
користовують поєднання дизельних двигунів та газотурбінних. Дизельні 
двигуни, як правило, генерують енергію для руху з економічною швидкі-
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стю або здійснюють електропостачання судна на стоянці або в порту; 
газотурбінні двигуни використовуються для забезпечення максимальної 
швидкості руху або для покриття надмірних потреб судна в електричній 
енергії. В технічній літературі такий тип установок отримав назву 
«Integrated electric propulsion» («IEP»), також часто використовують те-
рміни «Integrated full electric propulsion» («IFEP») або «Full electric pro-
pulsion» («FEP»). Типовими зразками застосування даних установок є 
серії есмінців класу "Zumwalt" (США) та проекту 45 клас "Daring" (Вели-
кобританія), трансатлантичний океанський лайнер "Queen Mary 2" та ін. 

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

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

Проведене дослідження різних варіантів конструкції осевідцент-
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рового компресора одновальних газотурбінних двигунів, які мають по-
тужність в діапазоні від 500 до 4000 кВт.  

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

На основі проведеного дослідження розроблені рекомендації що-
до проектування компресорної частини газотурбінних двигунів розгля-
нутої потужності. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
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УДК 621.431.74 
СОЗДАНИЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ В СРЕДЕ AVL BOOST 
Автор: Маулевич В. О., старший преподаватель, Одесский национальный мор-
ской университет, Одесса 
 

В современных условиях для расчета рабочих процессов уже 
традиционно используется метод численного моделирования, в соот-
ветствии с которым дизель представляется как совокупность узлов – 
цилиндров, выхлопного коллектора, продувочного ресивера и газотур-
бонагнетателя с охладителем воздуха. В соответствии с этим методом 
параметры рабочих процессов описываются 3-мя дифференциальны-
ми уравнениями: первого закона термодинамики, массового баланса и 
состояния, численно интегрируемых на каждом шаге расчета. 
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На данный момент численное моделирование уже реализовано и 

неоднократно апробировано ведущими организациями, которые зани-
маются исследованием ДВС. Так, например, австрийской компанией 
AVL LIST GmbH создана среда AVL BOOST для широкого исследова-
ния процессов происходящих в ДВС. AVL – крупнейшая в мире незави-
симая компания для разработки силовых установок с двигателями 
внутреннего сгорания, а также приборов и испытательных систем. В 
среде AVL BOOST можно изменять многие настроечные параметры – 
например, горение задавать по Вибе, кратному Вибе или табличным 
способом, теплоотдачу по Вошни или Хоенбергу. Также есть возмож-
ность модельного исследования процессов, происходящих в топливной 
аппаратуре и газотурбонагнетателе.  

Кроме того, программная среда AVL BOOST: 
• позволяет моделировать рабочий процесс с учетом динами-

ки впрыска и сгорания топлива; 
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• оптимизировать конструкции камер сгорания, клапанов, про-
дувочных окон и т.д.; 

• позволяет учитывать изменения параметров по пространст-
венным координатам (давление по длине продувочного ресивера и вы-
хлопного коллектора); 

• принимать в расчет неравномерность вращения коленчатого 
вала при расчетах. 

Необходимость сокращения выбросов CO 2  в атмосферу, умень-
шения расхода топлива являются одними из ключевых задач, которые 
стоят перед двигателестроением на данный момент и в обозримом бу-
дущем. Программная среда AVL позволяет решать эти задачи модель-
но, обеспечивая при этом минимальные затраты времени и экономиче-
ских ресурсов. Адекватность построенной модели осуществлялась пу-
тем сравнения данных, полученных при моделировании с данными хо-
довых испытаний двигателя 6S70MC-C8. Результаты показали, что 
возможности программного комплекса AVL BOOST позволяют с высо-
кой точностью моделировать рабочий процесс дизеля.  Поэтому AVL 
BOOST применяется в научной и исследовательской деятельности на 
кафедре СЭУ и ТЭ ОНМУ при моделировании рабочего процесса и 
решении диагностических задач. 
 
 
УДК 621.438 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОУТИЛІЗУЮЧИХ КОНТУРІВ ДВОХ 
 ТА ТРЬОХ ТИСКІВ ДЛЯ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК  

СУДНОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Автори: Патлайчук В. М., к.т.н., доцент, Нгуен Ву Лам1, магістрант, Національ-
ний університет кораблебудування, Миколаїв 
1 Соціалістична Республіка В’єтнам  
 

Ефективним способом підвищення коефіцієнта корисної дії газо-
турбінної установки є утилізація тепла випускних газів в паротурбінному 
теплоутилізуючому контурі (ТУК). Конструктивно найпростішою є схема 
теплоутилізуючого контуру одного тиску. Через поверхні нагріву котла-
утилізатора (економайзер, випарник, пароперегрівач) такої установки 
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проходить однакова кількість робочого тіла (води і пари). При цьому ви-
являється її серйозний недолік, пов'язаний з необхідністю задоволення 
двох суперечливих вимог. З одного боку, котел-утилізатор повинен ге-
нерувати пару високих параметрів (в першу чергу, високої температу-
ри), для того щоб забезпечити високу економічність паротурбінного 
блоку. Однак запас теплової енергії, що міститься у випускних газах, 
може забезпечити ці параметри тільки при малих витратах живильної 
води. Але тоді ця витрата не може охолодити гази, що надходять у ко-
тел, до низької температури, і тому зменшується ККД котла-утилізатора 
(який і без того невисокий). 

З іншого боку, пропуск великої кількості живильної води хоча і за-
безпечує низьку температуру вихідних газів котла і його високу еконо-
мічність, але не дозволяє отримати високі параметри пари за ним. 

Зазначений недолік може бути подоланий пропусканням через 
«хвостові» поверхні котла (за газом) більшої кількості води, а через 
вхідні – меншої. Конструктивно це призводить до створення теплоутилі-
зуючих контурів двох та трьох тисків. 

У теплоутилізуючому контурі двох тисків конденсат з конденсато-
ра 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, де випаровується. Пара, що утворилася, пройшовши 
пароперегрівач низького тиску, надходить у циліндр низького тиску 
(ЦНТ) парової турбіни. 

Інша частина конденсату (70...75 %) нагнітається насосом високо-
го 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. 

За описаною схемою виконана переважна більшість сучасних ста-
ціонарних газотурбінних установок з паротурбінним теплоутилізуючим 
контуром, які мають ККД не менше 50...52 %. 

В останні десятиліття провідні світові виробники цієї техніки 
(«Siemens AG», «Alstom S. A.» і «General Electric Company») організу-
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вали виробництво стаціонарних газотурбінних установок з теплоутилі-
зуючими контурами трьох тисків, ефективність яких досягає 58...60 %. 
Збільшення кількості частин різного тиску більше трьох вважається не-
доцільним, оскільки виграш в економічності не окупається зростанням 
капіталовкладень. 

Теплоутилізуючі контури як двох, так і трьох тисків можуть бути 
виконані без проміжного перегріву та з проміжним перегрівом пари в 
котлі-утилізаторі. Однак, як правило, проміжний перегрів використову-
ють для ТУК трьох тисків. Як і в традиційних паротурбінних установках, 
головна мета проміжного перегріву – забезпечити допустиму вологість 
в останніх ступенях парової турбіни. При правильному виборі тиску в 
проміжному пароперегрівачі підвищується і економічність газотурбінної 
установки в цілому. 

Використовуючи методику, викладену в роботах [1, 2], проведене 
дослідження ефективності та оцінені масогабаритні характеристики те-
плоутилізуючих контурів одного, двох та трьох тисків для газотурбінних 
установок суднового призначення. Визнано, що ефективний ККД газо-
турбінної установки при додаванні теплоутилізуючого контуру одного 
тиску зростає від значення 0,35...0,38, яке є характерним для сучасних 
газотурбінних агрегатів простого циклу, до значення 0,42...0,47 (при по-
чаткових температурах газу в двигуні 1300...1600 К).  

Додавання теплоутилізуючого контуру двох тисків призводить до 
зростання ефективного ККД до 0,47...0,53, теплоутилізуючого контуру 
трьох тисків – до 0,49...0,56. За результатами дослідження визначено, 
що значне зростання габаритів та масси енергетичної установки вна-
слідок додавання теплоутилізуючого контуру робить недоцільним вико-
ристання контуру трьох тисків у судновій енергетиці. 
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Дефекти на насосних агрегатах складаються з: дефектів гідравлі-
чної частини і дефектів електромагнітної системи електроприводу. 

Багатоступінчасті відцентрові електронасоси з точки зору виник-
нення в них коливань представляють складну гідропружну систему з 
безліччю віброактивних джерел. 

Збурюючі  сили, що викликають вібрацію відцентрових насосів, 
мають великий набір компонентів у всьому діапазоні звукових частот. 
При цьому збурення можуть мати або дискретний спектр, або являти 
собою широкосмуговий або вузькосмуговий випадковий процес з до-
сить певною середньою частотою. 

Специфічність конструкцій насосів, різноманітність сил, що збу-
рюють, зон їх дії, просторової орієнтації векторів сил і моментів зумов-
люють і складність динаміки насосів. 

Головними компонентами збурень є: 
- зворотня частота, породжувана незбалансованістю роторів на-

соса і електроприводу і їх окремих елементів, а також гідравлічними 
небалансами, зумовленими перемінністью зазору між ротором і приле-
глими до нього елементами корпусу (т.б. щілинні зазори ущільнень, пі-
дшипників, гідро п'яти і т.п.) ; 

- лопатеві частоти і їх гармоніки в широкому діапазоні частот; їх 
дискретні компоненти мають найбільш високі значення рівнів в віброа-
кустичному спектрі насоса. Джерела і причини їх виникнення пов'язані з 
взаємодією системи лопатей робочого колеса (z1) з вхідним потоком, а 
також з полем системи лопатей направляючого апарату (z2). Вплив ко-
жного з цих джерел на насос залежить від співвідношення лопатей z1 і 
z2 і орієнтації ступенів і від інших причин; 

- вихрові частоти в зоні високих частот мають суцільний спектр, 
вони породжуються обтіканням потоку рідини елементів конструкції з 
утворенням вихорів, в цій області частот, мають місце і випадкові пуль-
сації, що виникають як внаслідок зриву вихорів з самої лопаті, так і при 
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проходженні повз неї вихорів, що збігають з лопатей робочого колеса, 
періодичність утворення вихорів характеризується числом Струхаля 
(Sh), яке є  безрозмірною величиною, одинм з критеріїв подібності не-
стаціонарних течій рідин і газів, що характеризує сталість протікання 
процесів в часі; 

- кавитационні частоти, що мають дискретні компоненти в діапа-
зоні низьких частот до 25 Гц; високі рівні вібрацій зазвичай мають насо-
си, що працюють з малими підпорами, а також в режимах протитоку, 
вібрації в них викликані нестаціонарними періодичними течіями в спря-
мовуючий апараті.  

Умови появи їх є функція ),/,,( 2 QtlazfF = , 
де z2 - число лопатей направляючого апарату; a - кут установки їх; l/t - 
відношення довжини лопаті до кроку лопаті; Q - режим насоса по пода-
чі.   

З дослідів видно, що зі зменшенням подачі при певних умовах ви-
являються періодичні зриви потоку з подальшим відновленням, причи-
ною таких пульсацій є обертовий зрив в лопатевої системі робочого ко-
леса, який періодично змінює поле швидкостей навколо направляючої 
лопаті; 

- кавітаційні частоти (в зоні середніх і високих частот), визнача-
ються інтенсивністю кавітації процесу. Швидким утворенням в зоні зни-
женого тиску великих сферо подібних бульбашок з подальшим зами-
канням їх в зоні підвищеного тиску. 

Всі перераховані компоненти входять в тій чи іншій мірі в складові 
сил і моментів по кожній зі своїх  осей. Виявлення зон виникнення тих 
чи інших збурень, зон передачі зусиль з ротора на корпус насоса являє 
собою самостійну і складну задачу. 

Корозійний і ерозійне зношування деталей, що знаходяться в рі-
дині, в першу чергу робочих коліс насосів забортної води, погіршення 
якості поверхні лопатей змінює умови обтікання, підсилює ймовірність 
появи кавітації і підвищення вібрації. 

Засмічення трубопроводів систем, головним чином систем охоло-
дження (відкладення продуктів корозії, солевідкладень в трубопрово-
дах, прокачування теплообмінників і т.п.), що призводить до збільшення 
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їх опору, при цьому зростає тиск насоса, а в зв'язку зі зміною режиму 
роботи збільшується і вібрація насоса. 

Корозійний і ерозійне зношування деталей насосів і суднових тру-
бопроводів може призвести до зміни вібрації на лопатевих частотах в 
області високих частот. Руйнування вхідних кромок лопатей насосів, 
поява виразок і раковин на лопатях є типовими дефектами насосів за-
бортної води.. Значне зростання вібрації спостерігається тільки при по-
ломці однієї з лопатей. 

В електричних приводах присутні два основних види сил збу-
дження електромагнітного походження: 

- радіальні сили, що виникають при тимчасових і просторових змі-
нах магнітного поля в повітряному зазорі між ротором і статором; 

- тангенціальні сили, що виникають при взаємодії магнітного поля 
з лінійно струмовим навантаженням машини. 

Характер цих сил визначається зміною магніто-рухової сили об-
моток і магнітною провідністю повітряного зазору машин, тобто індукці-
єю магнітного поля і лінійно струмовим навантаженням в обмотках ма-
шини. При цьому вони можуть викликати просторові коливання статора 
і вигин статора, а також вигин ротора, але джерела електромагнітних 
сил розподілені в просторі і не мають конкретної точки прикладання. 

Висновки. 
1. Насосне обладнання, як об'єкт діагностування являє собою 

складну систему, в якій найбільш відповідальним вузлом, як правило є 
підшипниковий вузол. У зв'язку з цим вони повинні діагностуватися в 
першу чергу; 

2. Практично всі види дефектів і несправностей вузлів і деталей 
насосного обладнання можливо визначити за параметрами вібрації. 
Однак вібрація, залежить від параметрів їх функціонування насосного 
обладнання та конструктивних особливостей місця його установки і крі-
плення, а саме: температури; навантаження; частоти обертання; спо-
собу та якості кріплення насосного обладнання до фундаменту; ступеня 
врівноваженості ротора, якості живильної мережі електроприводу.  

3. З огляду на конструктивні особливості насосного обладнання та 
вимоги до них, в тому числі і по віброактивності, можна припустити, що 
вібрація насосного обладнання, виміряна в трьох взаємно перпендику-
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лярних напрямках буде порівнянна за величиною, або відрізнятися од-
на від одної, на деяких частотах, на незначну величину.  

Дане припущення може бути покладено в основу нового методу 
вібродіагностування насосного обладнання. 
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мия», Одесса 
 

Основной тенденцией в развитии судовых двигателей внутренне-
го сгорания является повышение их цилиндровой и агрегатной мощно-
сти и технико-экономических показателей, что во многом зависит от ка-
чества применяемых моторных масел [1].  

Основными эксплуатационными и реологическими характеристи-
ками моторных масел, контроль которых обязателен в процессе экс-
плуатации дизеля, являются вязкость, плотность, кислотное число, 
температура вспышки, содержание воды и механических примесей. В 
процессе эксплуатации эти параметры постоянно изменяются, а их 
восстановление происходит либо за счет очистки масла, либо за счет 
добавления в масляную систему свежего масла (как чистого, так и со 
специальными присадками) [2]. 
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Периодическое добавление масла в процессе эксплуатации час-
тично восстанавливает его первоначальные свойства. Через опреде-
ленное время масло подлежит полной замене. Периодичность замены 
масла зависит от его свойств, типа дизеля, его технического состояния 
и условий эксплуатации, технического состояния масляной системы, 
способа фильтрации, используемого топлива и других факторов. Необ-
ходимость полной замены обусловлена потерей основных эксплуата-
ционных качеств масла, т.е. его старением [3]. 

Периодичность замены масел устанавливают на основе тщатель-
ного изучения эксплуатационных свойств масел и их изменения в про-
цессе эксплуатации. При этом периодичность замены масел пока не-
достаточно обоснована, т.к. на этапе проектирования масляной систе-
мы невозможно полностью учесть динамики процесса изменения физи-
ко-химических, эксплуатационных и реологических характеристик мас-
ла. Поэтому требуется корректировка сроков замены масел, установ-
ленных заводом-изготовителем, после достаточного накопления и изу-
чения результатов эксплуатации [4]. 

Полная замена масла в судовых условиях требует вывода двига-
теля из эксплуатации, причем этот период включает не только саму 
процедуру замены масла, но и очистку поверхностей трения от экс-
плуатационных загрязнений. Выполнение этой задачи для главных 
двигателей происходит во время стоянки судна и может быть заранее 
запланировано с учетом характеристик груза и предстоящих грузовых 
операций. В связи с постоянной сменой нагрузки судовой электростан-
ции, для вспомогательных дизель-генераторов длительный вывод из 
эксплуатации спрогнозировать достаточно тяжело. Поэтому, для их 
смазочных систем наиболее эффективным является процесс периоди-
ческого долива масла. 

Как правило в условиях эксплуатации ДВС долив масла в систему 
производится при достижении минимального уровня в картере (если 
дизель с «мокрым» картером) или в сточной цистерне (если двигатель 
с «сухим» картером). Периодичность этого процесса составляет один 
раз в 5…7 дней, в зависимости от  типа смазочной системы и нагрузки 
на двигатель. При этом свежее масло, смешиваясь с маслом, имею-
щим определенный наработок в дизеле, полностью не восстанавлива-
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ет эксплуатационные и реологические характеристики полученной та-
ким образом смеси. Отклонения в этих параметрах тем больше, чем 
больше был срок между пополнением масла в системе. 

В связи с этим в работе ставилась задача увеличения частоты 
долива масла в систему и параллельного определения эксплуатацион-
ных и реологических характеристик масла. 

В состав вспомогательной дизель-энергетической установки суд-
на, на котором проводились исследования, входили три однотипных 
дизель-генератора S6A2, что дало возможность проведения парал-
лельных экспериментов с разной интенсивностью долива масла. Ди-
зель-генераторы работали попеременно с практически одинаковой на-
грузкой (170…180 кВт) с одинаковым временем эксплуатации в течении 
суток (15…16 часов). Учитывая энергоемкость исследуемых объектов, 
а также сложность процессов, протекающих в масляной системе, мож-
но считать, что двигатели находились в одинаковых условиях проведе-
ния экспериментов, а полученные результаты можно признать коррект-
ными. 

Первый дизель-генератор оставался «контрольным» и изменения 
в частоте долива масла в систему на нем не проводилось. Таким обра-
зом, данный дизель работал 150 часов без пополнения масляной сис-
темы. За данный период времени количество масла в системе не опус-
калось ниже предельного уровня, а эксплуатация двигателя проводи-
лась с соблюдением всех предъявляемых требований. В масляную 
систему второго дизель-генератора масло до верхнего допустимого 
уровня доливалось через каждые 25 часов работы. В масляную систе-
му третьего – через каждые 10 часов. Результаты, полученные во вре-
мя эксперимента, отражены в табл. 1 и приведены на рис. 1. Значения 
вязкости, кислотного числа и плотности масла для их построения для 
удобства восприятия и сравнения с предельными величинами брако-
вочных показателей переведены в относительные единицы. 

Приведенные результаты свидетельствуют о положительном 
влиянии интенсивности долива масла в масляную систему на его экс-
плуатационные характеристики. 
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Таблица 1 
Эксплуатационные характеристики масла для «экспериментальных» 

дизелей 

Показатель 
Базовое 
значение 

Время эксплуатации, час 
50 100 150 

Интервал долива масла 25 часов 
Вязкость (кинематическая) при 
100 оС, сСт 

16 16,9 17,3 17,4 

Плотность при 100оС, кг/м3 920 890 880 875 
Кислотное число, мгКОН/г 0,75 0,77 0,78 0,8 

Интервал долива масла 10 часов 
Вязкость (кинематическая) при 
100 оС, сСт 

16 16,3 16,4 16,45 

Плотность при 100оС, кг/м3 920 910 905 900 
Кислотное число, мгКОН/г 0,75 0,755 0,76 0,765 

 

  
а) б) 

 
в) 

Рис.1. Изменение вязкости (а), кислотного числа (б) и плотности (в) масла во время 
эксплуатации: 

1 –  «контрольный» дизель (долив масла через 150 часов работы); 
2 – долив масла через каждые 25 часов работы; 
3 – долив масла через каждые 10 часов работы 
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Следует также отметить лучшее состояние контактируемых по-
верхностей дизелей, имеющих более интенсивный долив масла. Так, 
при проведении плановых моточисток дизелей было установлено, что 
детали цилиндропоршневой группы и подшипников движения «экспе-
риментальных» дизелей имеют меньшие нагароотложения и шерохо-
ватость поверхности чем «контрольный» дизель, что свидетельствует о 
более качественном процессе их смазывания. Таким образом, более 
частоте пополнение масляной системы не только поддерживает и вос-
станавливает эксплуатационные и реологические характеристики мас-
ла, но и способствую более надежной работе судовых дизелей. 
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Авторы имеют опыт разработки и внедрения в производство сис-
тем охлаждения ДВС и их элементов. Предлагаемые системы охлаж-
дения и их теплообменники выгодно отличаются от тех, которые при-
нято использовать в настоящее время [1]. Разработанные системы ох-
лаждения позволяют снизить массу, стоимость, габариты системы и 
повысить глубину охлаждения наддувочного воздуха при прочих рав-
ных условиях [2, 3].  

Чтобы продемонстрировать, к чему приводит применение более 
или менее совершенных схем систем охлаждения проведено сопос-
тавление трёх различных систем с совершенными теплообменными 
аппаратами. Все они спроектированы для современного тепловозного 
двигателя мощностью 2400 кВт. Их принципиальные тепловые схемы 
представлены на рис. 1...3. На представленных рисунках схем: 1 – над-
дувочные компрессоры; 2 – сердцевины охладителей наддувочного 
воздуха (ОНВ); 2г – сердцевины ОНВ, охлаждаемые в горячем контуре, 
2х – сердцевины ОНВ, охлаждаемые в холодном контуре; 3 – водяные 
насосы; 3г – водяной насос горячего контура, 3х – водяной насос хо-
лодного контура; 4 – воздушный ресивер двигателя; 5 – двигатель; 6 – 
масляный циркуляционный насос; 7 – терморегуляторы; 8 – радиатор-
ный блок Р1; 9 – радиаторный блок Р2; 8г, 9х – радиаторные блоки го-
рячего и холодного контуров; 10 – вентилятор; 11 – секция радиатора, 
выделенная для охлаждения воды, используемой в охладителе гид-
равлической жидкости; 12 – теплообменник для охлаждения гидравли-
ческой жидкости; 13 – охладитель масла (МО); 14 – перепуск от двига-
теля на всасывание в насос. Цифры с индексами даны для двухконтур-
ной системы охлаждения типа ЕС12.  
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Рис. 1. Схема системы охлаждения типа ЕС12 

 
Рис. 2. Схема системы охлаждения типа 2Р1М12 

 
Система типа ЕС12 предложена на основе разработок известных 

в двигателестроении организаций. Она имеет два отдельных циркуля-
ционных контура – холодный и горячий. 

Соответственно имеет два циркуляционных насоса. Теплота из 
обоих контуров отводится через радиаторы. Радиаторы прокачиваются 
охлаждающим воздухом с помощью вентиляторов. В радиаторном бло-
ке 8 выделена одна секция для охлаждения гидравлической жидко-
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сти 11. Особенностью системы является то, что в ней используется 
два охладителя наддувочного воздуха (на каждый ряд двигателя), 
каждый с двумя отдельными сердцевинами. Первая по ходу возду-
ха сердцевина охлаждается водой горячего контура, а вторая – холод-
ного. Все теплообменники системы прокачиваются водой с расходами, 
равными производительности насосов. 

 
Рис. 3. Схема системы охлаждения типа 1РМН12 

 
Система типа 2Р1М12 предложена авторами на основе имею-

щихся разработок систем охлаждения, имеющих местное переохлаж-
дение теплоносителя внутреннего контура (имеется патент). Система 
имеет два радиаторных блока. В схеме используется эффект, при-
меняемый в двигателестроении для так называемых Slow flow system. 
Предложенная схема имеет один замкнутый циркуляционный кон-
тур. Соответственно в системе имеется один циркуляционный насос 
3. В системе два параллельно работающих ОНВ (каждый на отдельный 
ряд цилиндров двигателя), каждый с единственной сердцевиной.  

Оптимальная работа системы происходит при сравнительно ма-
лых расходах воды через ОНВ 2 и радиатор 8 (почти на порядок мень-
ше, чем через ОНВ в системе ЕС12). Оптимальный расход воды через 
радиатор 9 и МО также сравнительно мал, хотя больше, чем через 
ОНВ (в обоих случаях используется эффект Slow flow system). Регули-
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рование температур охлаждаемых теплоносителей в системе при из-
менении нагрузки двигателя или при изменении температуры окру-
жающего воздуха может выполняться с помощью терморегуляторов 7, 
а также раздельным регулированием расходов воздуха через радиато-
ры. 

Система типа 1РМН12 также предложена на основе разработок 
авторов (заявлен патент). Она имеет один циркуляционный контур. Со-
ответственно здесь имеется один циркуляционный насос 3. В отличие 
от предыдущей системы, в ней применён один радиаторный блок 8. 
В данной системе ОНВ (и последовательно включённый с ним радиа-
торный блок) при оптимальной настройке системы также прокачивает-
ся сравнительно малым расходом воды. Аналогично настраивается 
цепь из МО и радиатора. Аналогично предыдущей системе здесь ис-
пользуется эффект Slow flow system. На дробных режимах и при изме-
нении температур окружающего воздуха система регулируется анало-
гично предыдущей. 

Системы 1РНМ12, 2РК1М12 и ЕС12 рассчитывались для четырёх 
значений температуры воздуха в ресивере ts – для 40, 45, 50 и 60 оС. 
При каждой температуре ts системы доводились до возможного мини-
мума суммы масс сердцевин всех теплообменников МΣ. Зависимость 
МΣ от КПД системы по охлаждению наддувочного воздуха ηо (или от ts) 
предложено называть характеристикой системы. На рис. 4 приведены 
характеристики сравниваемых систем.  

При ts = 60 оС все системы имеют близкую величину МΣ. В то же 
время 1РНМ12 является наиболее простой из сравниваемых систем. 
По простоте схемы, по конструкции ОНВ (одна сердцевина вместо 
двух), по числу водяных насосов (один вместо двух), по расходу воды 
(24,4 кг/с вместо 2×24,4 кг/с) она явно лучше ЕС12 при любых ts. С по-
нижением ts система ЕС12 быстро теряет конкурентную способность по 
сравнению с другими. При ts = 50 оС для её изготовления требуется на 
Δ МΣ = 219,2 кг больше цветного металла, чем для 1РНМ12. При ts = 45 
оС Δ МΣ = 402,8 кг, при ts = 40 оС Δ МΣ = 786 кг.  
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Рис. 4. Характеристики сравниваемых систем 

 
Двухрадиаторная система 2РК1М12 имеет с системой 1РНМ12 

близкие параметры. При ts = 40 оС на её изготовление требуется на 
63,6 кг меньше цветного металла, чем на 1РНМ12. Соответственно при 
ts = 40 оС система 2Р1М12 может быть признана лучшей, чем система 
1РМН12. В то же время система 2РК1М12 сложнее 1РНМ12, поскольку 
имеет два радиатора. 

Таким образом, сопоставление трёх возможных систем охлажде-
ния позволяет сделать следующие выводы. 

1. В зависимости от принятой схемы системы могут обеспечить 
разную глубину наддувочного воздуха при прочих равных условиях. 

2. Системы с местным переохлаждением и использованием Slow 
flow эффекта проще, компактнее и дешевле систем, построенных по 
иным принципам. 

3. Объективное сопоставление систем охлаждения удобно вы-
полнять с использованием их характеристик. 

ЕС12 

2Р1М12 

1РНМ12 
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4. Системы, спроектированные на основе разработок авторов, 
существенно отличаются от существующих. Они достаточно просты, 
эффективны, и наилучшим образом подходят для охлаждения совре-
менных ДВС. 
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Авторы: Пирисунько М.А. преподаватель, Шалапко Д.О., преподаватель, Топ-
чий Р.В. магистрант, Филенков В.И., магистрант, Херсонский филиал Нацио-
нального университета кораблестроения 

 
Термодинамические показатели современных поршневых ДВС 

близки к предельному теоретически возможному уровню. Однако при 
этом превращается в полезную работу не более 45-46 % термохимиче-
ской 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 принуди-
тельным воспламенением топлива превосходят ее на 25…45 %. 
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Утилизация теплоты отходящих газов турбопоршневых двигате-
лей занимает ведущую позицию в развитии современных ДВС. Для 
этих целей разрабатывается множество вариантов: 

- утилизационные котлы; 
- теплогенераторы; 
- турбокомпаундные схемы; 

 
Рисунок 1. Термодинамический цикл Стирлинга 

 
Существует ряд технических систем, которые могут быть исполь-

зованы для утилизации теплоты ОГ ДВС с целью трансформации ее в 
работу. Особый интерес представляет возможность применения теп-
ловой энергии отработавших газов для обеспечения работы двигателя 
Стирлинга (ДС). В свою очередь ДС будет являться приводным двига-
телем, работающим на генератор. В научной литературе применение 
такого рода систем имеет название стирлинг-электрическая установка 
(СЭУ).  

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

Основными сложностями при рассмотрении возможности приме-
нения СЭУ на существующих транспортных средствах является созда-
ние качественной передачи тепловой энергии в виде теплообменника 
между отработавшими газами и рабочей камерой ДС, подбор промежу-
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точного теплоносителя, и определение технико-экономических харак-
теристик данной установки. 

Основная цель работы - рассмотрение возможности применения 
СЭУ в системе газоотвода транспортного ДВЗ при помощи промежу-
точного теплоносителя для утилизации теплоты ОГ. Полученную эк-
лектическую энергию возможно использовать в зависимости от рода 
транспортного средства, как в чистом виде, так и для применения в 
гибридных силовых установках. 
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Современные теплообменники проектируются для номинального 
режима как со сравнительно высокой скоростью течения охлаждающей 
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жидкости в трубках (до 2,5 м/с), так и с низкой скоростью (около 0,3 
м/с). Коме того, существует необходимость выполнять расчеты систем 
охлаждения при их регулировании. Соответственно, возникает необхо-
димость знать параметры теплообмена между стенкой трубок и охлаж-
дающей жидкостью в широком диапазоне изменения режимов ее тече-
ния – от ламинарного до турбулентного. 

Наиболее точные и удобные зависимости для определения ко-
эффициента теплоотдачи могут быть использованы в определенных 
диапазонах чисел Рейнольдса по воде (Rew). Ввиду того, что методики 
расчетов теплообменных аппаратов систем охлаждения ДВС могут ис-
пользоваться при разных скоростях охлаждающей жидкости в трубках 
теплообменников, то неизбежен переход из одного диапазона чисел 
Rew в другой. Особенности расчетов требуют, чтобы возможный пере-
ход происходил без скачка в параметрах расчетов. В этом случае при-
ближенные рекомендации выбора краев диапазона в зависимости от 
приблизительно указанных чисел Rew не приемлемы. 

Весь возможный диапазон изменений режимов течения охлаж-
дающей жидкости в трубках теплообменных аппаратов может быть 
«покрыт» следующими зависимостями по определению средних для 
теплообменного аппарата коэффициентов теплоотдачи между охлаж-
дающей жидкостью и стенкой трубки 
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где αw – коэффициент теплоотдачи между водой и стенкой, средний 
для теплообменного аппарата, Вт/(м2∙К); Prw, Prст – число Прандтля для 
охлаждающей жидкости, взятое при средней температуры воды и 
средней температуре стенки трубки, соответственно; λw – коэффициент 
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теплопроводности воды; dэw – эквивалентный диаметр водяного кана-
ла, м; Rew – число Рейнольдса по воде;  Нп – длина водяного канала, м;  
εl – коэффициент, учитывающий изменение среднего коэффициента 
теплоотдача по длине трубки; μw, μст – коэффициент динамической вяз-
кости охлаждающей жидкости при средней температуре охлаждающей 
жидкости и средней температуре стенки трубы, соответственно. 

В формулах (1) – (4) в качестве определяющего размера принят 
эквивалентный диаметр канала, в качестве определяющий температу-
ры – средняя температура охлаждающей жидкости или стенки трубки. 

Зависимости (1), (2), (4) взяты из [2], а (3) из [3]. Авторы приводят 
и приближенный диапазон применимости формул по числу Рейнольд-
са. Согласно рекомендациям, формула (1) применима при Rew < 2000 и 
W < 15. Формула (2) – при 500 < Rew < 2000 и W > 15, (3) – при 2000 < 
Rew < 6000 и (4) – Rew > 6000. 

Теплообмен между стенкой трубки и охлаждающей жидкостью, в 
соответствии с принятыми зависимостями, должен протекать по лома-
ной кривой ABCDE (рис. 1, построен для охладителя наддувочного 
воздуха). Кривая 1 соответствует формуле (1), 2 – (2), 3 – (3), 4 – (4). 

На отрезке АВ коэффициент теплоотдачи определяется по фор-
муле (1) и соответствует линии 1 (рис. 1) – первый ламинарный режим 
течения при малых значениях W. Линия 2 и принадлежащий ей отрезок 
ВС соответствует второму ламинарному режиму течения. Линия 2 
строится по формуле (2) при 

15PrRe 6/5э
э >= w

w
wd H

d
W . 

Линия 3 и принадлежащий ей отрезок СD соответствует формуле 
(3) – переходной режим течения. На отрезке DЕ коэффициент теплоот-
дачи определяется по формуле (4) и соответствует линии 4 на рис. 1 – 
турбулентный режим течения. 

Координаты точек границ диапазонов, установленные в соответ-
ствии с рис. 1, могут быть вычислены математически точно на основа-
нии равенства αw для формул, между которыми устанавливается гра-
ница. Установленные координаты могут быть использованы в расчет-
ных методиках для определения границ перехода от одной формулы к 
другой. Следует отметить, что эти координаты не являются постоян-
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ными по значению Rew. Они изменяются в зависимости от выбранной 
скорости охлаждающей жидкости, от ее температуры и от температуры 
стенки трубки теплообменного аппарата. 

 

Рис. 1. Изменение 
коэффициента теп-
лоотдачи между ох-
лаждающей жидко-

стью и стенкой 
трубки для охлади-
теля наддувочного 

воздуха в зависимо-
сти от режима тече-

ния воды 
 
 

 
 

Определяя математически точно границы использования формул 
(1) – (4), мы никоим образом не претендуем на уточнение рекоменда-
ций авторов формул. Будучи предложенными и соответственным обра-
зом записанными, эти формулы могут быть использованы в расчетных 
методиках с учетом определенных условий (отсутствие скачкообраз-
ных переходов на границах применимости формул). Этим условиям от-
вечает описание процесса теплообмена, соответствующее приведен-
ному рисунку. 
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Обмеженість запасів нафтових палив підвищує інтерес до ефек-
тивності використання традиційних та застосування альтернативних 
палив в енергетичних установках з ДВЗ. Використання альтернативних 
видів палив дозволяє заощаджувати традиційні палива та підвищити 
ефективність роботи двигунів [1–3]. 

У малотоннажному суднобудуванні досить широко застосовують-
ся двигуни з іскровим запаленням  потужністю до 300 кВт, що працюють 
на бензині. В результаті експлуатації таких транспортних засобів за-
бруднюється водний простір та навколишнє середовище. 

В якості альтернативного палива для двигунів малотоннажних су-
ден може використовуватися синтез-газ [4–5] (суміш горючих газів з пи-
томою теплотою згоряння 25...30 МДж/кг, основні компоненти – СО, Н2, 
СН4), як добавка до бензину. 

Дослідження ефективності використання добавок синтез-газу до 
бензину на катері «Bayliner 175 GT3» проведено для бензинового дви-
гуна  4Ч 8,4/9,1 (Volvo Penta 3.0GL). Розташування елементів паливної 
системи при роботі двигуна            4Ч 8,4/9,1 на бензині з добавками 
синтез-газу представлено на рис. 1. 

Вплив величини добавки синтез-газу на ефективні показники дви-
гуна 4Ч 8,4/9,1 представлено на рис. 2. 

При величині добавки синтез-газу до бензину в діапазоні 25...65% 
від маси палива спостерігається зростання ефективного ККД на 3...7% 
відповідно. При роботі двигуна на бензині з добавкою синтез-газу 65% 
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спостерігається зниження ефективної потужності на 20% в порівнянні з 
робою двигуна на бензині. 

Рис. 1. Використання до-
бавок синтез-газу до бензину 
на катері «Bayliner 175 GT3» 

  
 

Рис. 2. Вплив величини добавки син-
тез-газу до бензину на ефективну по-

тужність Nе та ефективний ККД ƞе 
двигуна  4Ч 8,4/9,1 

 
 

 
В результаті порівняння собівартості бензинового та альтернати-

вного палива визначено, що годинна економія при експлуатації двигуна 
4Ч 8,4/9,1 на бензині з добавками синтез-газу (25...65%)  складає 
24...48% від вартості бензину. 

Висновки 
1. Встановлено, що зростання ефективного ККД двигуна на 3...7% 

досягається при величині масової добавки синтез-газу до бензину 
25...65% за рахунок підвищення коефіцієнта надлишку повітря α до 
1,1…1,22 при згорянні  суміші бензину та синтез-газу (для бензину – 
0,85…0,95), що приводить до зменшення теплових втрат, зниження те-
мператури відпрацьованих газів і скорочення викидів токсичних речо-
вин, при цьому зростання величини добавки синтез-газу призводить до 
зростання ефективного ККД двигуна. 
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2. Економічно підтверджено доцільність використання  добавок 
синтез-газу до бензину для двигуна 4Ч 8,4/9,1. Годинна економія при 
експлуатації двигуна на бензині з добавками синтез-газу (25...65%)  
складає 24...48% від вартості бензину. 
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Двигуни внутрішнього згоряння відомі своєю надійністю, автоном-
ністю та надзвичайно широким діапазоном робочих потужностей, що 
обумовило їх широке розповсюдження в багатьох галузях світового го-
сподарства, зокрема у морському та річковому флоті. Відомо, що бага-
токомпонентні нафтові палива, згораючи у циліндрах двигунів, утворю-
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ють шкідливі хімічні сполуки, які негативно впливають на людей та на-
вколишнє середовище. До таких сполук відносять продукти повного (бі-
оксид вуглецю СО2) та неповного згоряння (оксид вуглецю СО, неспа-
лені вуглеводні CnHm, в тому числі полі циклічні ароматичні, сажа або 
тверді частинки); оксиди азоту NOx, речовини, викиди яких пов’язані, 
головним чином, із вмістом у паливі сірки [1].  

Вміст зазначених речовин у відпрацьованих газах суднових двигу-
нів регулюється міжнародним законодавством, зокрема вимогами IMO 
– Міжнародної Морської Організації (International Maritime Organization), 
що є агенцією Організації Об'єднаних Націй, яка була створена для 
сприяння безпеці на морі. Вимоги ІМО по граничному дотриманню шкі-
дливих речовин наведені на рис. 1.  

Посилення вимог, щодо зменшення шкідливих викидів, змушує 
двигунобудівників адаптувати існуючі, та розробляти нові конструкції 
вузлів та агрегатів двигунів. Так для дотримання вимог ІМО третього 
рівня фірмою МАН запропоновано відразу ряд напрямів:  

- WFE (Water/Fuel Emulsion) – водопаливна емульсія; 
- SAM (Scavenge Air Moisturization) – зволоження надувного 

повітря; 
- EGR (Exhaust Gas Recirculation) – рециркуляція вихлопних 

газів; 
- SCR (Selective Catalytic Reduction) – селективне каталітичне 

очищення. 

Рис. 1 Вимоги ІМО по 
граничному дотриманню 

оксидів азоту   
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Високих результатів зі зниження викиді шкідливих речовин в ма-
лообертових двигунах вдалося досягти шляхом використання альтер-
нативних палив. Зменшення викидів NОх при використанні метанолу в 
модифікації малообертового двигуна МАN 7S50 МЕ-LGIM показано на 
рис. 2 [2]. 

 

 
 

Рис. 2 . Рівень викидів 
оксидів азоту при ви-
користанні дизельно-
го палива та метано-

лу 
 

 
Альтернативним шляхом зниження рівня викидів шкідливих речо-

вин може бути утилізація теплоти вторинних енергоресурсів, яка дозво-
ляє отримати додаткову механічну потужність. Так при використанні 
утилізаційних металогідридних установок безперервної дії для вказаної 
моделі двигуна можливо додатково отримати 0,75…0,87 МВт потужнос-
ті при спалюванні однакової кількості палива в двигуні [3]. Тобто вміст 
оксидів азоту NОх зменшиться відповідно на 40…48 ppm.  
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Проблема зниження токсичності та димності відпрацьованих газів 
двигунів внутрішнього згоряння ускладнена тим, що необхідно зменшу-
вати викид в атмосферу декількох різних токсичних продуктів. 

З аналізу роботи дизельних двигунів та відпрацьованих газів, які 
утворюються при цьому, відомо, що підвищення температури та збіль-
шення вмісту кисню зменшує кількість СО та вуглеводнів у відпрацьо-
ваних газах, проте це призводить до збільшення вмісту оксидів азоту. 
Причому деякі методи, які зменшують викиди продуктів неповного зго-
ряння вуглецю, пов’язані  з інтенсифікацією процесів горіння, що приз-
водить до збільшення вмісту оксидів азоту. Та, наприклад, температура 
горіння  абсолютно протилежно впливає на кількість токсичних продук-
тів у випускних газах. Збільшення температури призводить до змен-
шення продуктів неповного згоряння вуглеводнів, але в той же час збі-
льшується кількість оксидів азоту. Очевидно, що в цьому випадку для 
зменшення токсичності відпрацьованих газів потрібно підбирати опти-
мальний температурний режим або використовувати принципово інші 
методи зменшення токсичності відпрацьованих газів. 

1. Способи зниження димності та токсичності відпрацьованих газів 
двигунів. 

1.1 Вдосконалення процесів утворення горючих сумішей та зго-
ряння 

За першим методом, відбувається зниження димності відпрацьо-
ваних газів та вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів, сажі, альдегідів, тоб-



272 Cуднова енергетика: стан та проблеми 
 

то продуктів неповного окислення. При цьому покращується потужність 
та економічні показники роботи двигунів. Однак, як вже було сказано, 
це призводить до збільшення концентрації оксидів азоту. Зниження 
ступеня стиснення, зменшення кута випередження впорскування пали-
ва або дроселювання повітря при впуску приведе до зменшення конце-
нтрації оксидів азоту, але при цьому погіршуються індикаторні показни-
ки. 

Спосіб утворення горючих сумішей значно впливає на токсичність 
відпрацьованих газів. В дизелях з розділеними камерами згоряння 
утворюється менша кількість оксидів азоту, ніж в дизелі з камерою зго-
ряння в поршні. Крім того, в дизелях з розділеною камерою згоряння 
утворюється менше продуктів неповного згоряння та зменшується дим-
ність. 

1.2 Ступінь стиснення впливає на токсичність відпрацьованих га-
зів головним чином через зміну температури заряду. Збільшення тем-
ператури  призводить до покращення утворення паливної суміші, особ-
ливо при малих навантаженнях та частотах обертання валу, тому зме-
ншується кількість СО та вуглеводнів у відпрацьованих газах. Для зме-
ншення утворення оксидів азоту відповідним чином підбирають відно-
шення інтенсивності вихрового руху заряду та параметрів впорскування 
палива. 

1.3  Подача палива впливає на склад відпрацьованих газів за ра-
хунок збільшення тиску впорскування при заданому  діаметрі соплових 
отворів розпилювача, дозволяє пізніше починати впорскування, зали-
шаючи незмінним його кінець, в результаті чого зменшується викид ок-
сидів азоту та димність відпрацьованих газів. 

1.4 Кут випередження впорскування значно впливає на техніко-
економічні показники роботи дизельних двигунів та на кількість оксидів 
азоту у відпрацьованих газах. При різних режимах роботи дизельних 
двигунів кут випередження впорскування палива має свої оптимальні 
значення. В останній час з розвитком мікропроцесорної техніки та в 
зв’язку з актуальністю питання надійності дизельних двигунів та зни-
ження токсичності стало можливим створення мікропроцесорних сис-
тем, які за заданим алгоритмом оптимізують кут випередження впорс-
кування палива. 
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1.5 Режим роботи двигунів значно впливає на склад компонентів 
відпрацьованих газів. При збільшенні навантаження двигуна утворення 
паливних сумішей погіршується, також погіршується згоряння. При 
цьому різко збільшуються викиди СО та димність відпрацьованих газів. 
Вплив температурного фактора на утворення оксидів азоту є вирішаль-
ним у ділянці малих та середніх навантажень. Тільки у випадку великих 
циклових подач палива вихід NO зменшується внаслідок утворення в 
камері згоряння значних об’ємів , де кисню практично немає. 

1.6  Збільшення частоти обертання до 2000 хв-1 призводить до 
зменшення димності внаслідок покращення утворення паливних сумі-
шей, при збільшенні кількості обертів вище 2000 хв-1 димність дещо збі-
льшується. На кількість утворення оксидів азоту, СО та вуглеводнів ча-
стота обертання впливає слабо. 

1.7   Рециркуляція відпрацьованих газів. 
Для зменшення викидів оксидів азоту широко використовується 

рециркуляція відпрацьованих газів при якій частина відпрацьованих га-
зів з системи випуску скеровується у впускний трубопровід. При цьому 
діоксид азоту, що міститься у відпрацьованих газах, сприяє скороченню 
періоду затримки запалювання. Зменшення концентрації оксидів азоту 
відбувається під дією двох факторів – зменшення концентрації кисню в 
зоні горіння та відповідним зменшенням температури. Рециркуляція 10 
% відпрацьованих газів зменшує виділення оксидів азоту приблизно в 
два рази. Рециркуляція відпрацьованих газів найбільш ефективна на 
режимах малих та середніх навантажень, причому її ефективність у 
двигунах з камерою згоряння в поршні вища, ніж у двигунах з розділе-
ними камерами згоряння. При великих навантаженнях рециркуляція ві-
дпрацьованих газів зменшує коефіцієнт корисної дії (збільшує витрати  
палива) та збільшує виділення СО. Також рециркуляція призводить до 
суттєвого збільшення димності (сажі, поліциклічних вуглеводнів), а та-
кож продуктів неповного згоряння палива (вуглеводнів та альдегідів). 
Основною причиною негативних наслідків рециркуляції відпрацьованих 
газів є зменшення кількості окислювача в зоні горіння та зменшення те-
мператури в циліндрах двигуна.   
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В роботі [1] проф. Кинасошвілі Р.С. розрахунково визначив вплив 
швидкості наростання тиску газів (коефіцієнта динамічності) на зусилля, 
діюче по осі шатуна. Проведення дослідження автор пояснює тим, що в 
практиці розрахунку шатуна іноді вводяться без достатнього обгрунто-
вування чисельні значення коефіцієнта динамічності. 

 Кинасошвілі Р.С. розглянув наступну схему: маса поршня і при-
ведена маса шатуна (одна третина всієї маси шатуна) представляють 
одну масу, що коливається на шатуні, закріпленому нижнім кінцем на 
колінчастому валу. Для вирішення поставленої задачі автором були 
зроблені наступні допущення: 

1. Закон зміни тиску газів в циліндрі від моменту запалювання до 
точки максимального тиску циклу прийнятий синусоїдальним (перша 
четверть хвилі синусоїди). 

2. Диференціальне рівняння зсуву маси розрахункової моделі не 
враховує демпфування коливань. 

Для розрахунку автором було використано рівняння: 

tppFcx
dt

xdm вczц ωsin)(2

2

−=+  
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де      m     – сума маси поршня і приведеної маси шатуна; 
x      – переміщення поршня, яке надалі приймається    
            рівним деформації шатуна; 
     t       – час; 
    цF    – площа поршня; 

    cp   – тиск в момент початку запалювання; 

     вω   – кругова частота обурюючої сили. 
Для прикладу Кинасошвілі Р.С. розглянув авіадвигун, що має  

n =5000 хв-1. і власну кругову частоту коливань системи поршень - ша-
тун порядка 10000 сек-1. Для відношення частот = 0,188  динамічний 
коефіцієнт К∂

 = 1,15.  
 Отримані значення величин коефіцієнтів динамічності К∂  для 

різних значень відносин частот вимушених вω  і власних  коливань сω  
автор привів в табличному вигляді, що складно сприймається. Викори-
станий сучасний метод обробки табличних даних [2], графік залежності 
показаний на рис.1.  

Про значний розкид табличних даних від апроксимирующей 
квадратичної кривої свідчить величина стандартної помилки S=0,3027 
при коефіцієнті кореляції r = 0,895. Починая з 0,7 відношення частот 
коефіцієнт динамічності К∂ їде на зменшення.   

К∂ 
S =  0 .30 27 09 4 5
r  =  0 .8 95 43 53 8

X A i  ( it )
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Рис.1. Залежність  коефіцієнта динамічності К∂ від відношення частот 
вимушених вω  і власних коливань поршня і приведеної маси шатуна. 
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Паливна економічність ДВЗ залежить від великої кількості конст-
руктивних і експлуатаційних факторів. Одним із таких факторів є рівень 
механічних втрат ДВЗ. Найбільшу частину механічних втрат складають 
втрати на тертя поршневих компресійних та маслоз’ємних кілець по 
поверхні втулок циліндрів, які досягають 70%  від загальної величини 
механічних втрат. 

Компресійні кільця ущільнюють надпоршневий простір, відводять 
теплоту від поршня. Кільце знаходиться в стислому стані і під дією сил 
пружності притискається до стінки втулки з початковим тиском  0.10 ... 
0.35 МПа[1,2].  

Для зниження роботи тертя кілець зменшують їх кількість, площу 
поверхні шляхом зменшення їх висоти, призводить до скорочення 
терміну праці та необхідності частішої заміни. 

Сила пружності кільця вибирається величиною постійною, що 
забезпечує щільність камери згоряння на робочому ході поршня. Решта 
три такти (для 4-тактного ДВЗ) вимагають значно менше сили 
пружності, а значить, і менших втрат на тертя. 

Мета роботи - запропонувати механізм регулювання сили 
пружності кільця в залежності від величини тиску в над поршневому 
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просторі. Розроблена модель для 3-х компресійних кілець двигуна  
6ЧН 25/34. 

Система збільшення пружності кільця складається з таких прин-
ципових елементів: шток 1, на який діють гази під час робочого ходу, за 
повернення штоку на місце відповідає пружина 4, в поршні ущільнюва-
льне кільце 2, шток передає зусилля на штовхач 3. Штовхач розжимає 
кільце до необхідного тиску рис. 1. 

 
 
   1 
   2 
 
 
   3 
 
 
   4 
 

 
 

Рис 1. Схема роботи 
механізму розжимання 

кілець (МРК) 
 

 
Рис.2. Каплевидна епюра тиску компресійного кільця на стінку циліндру 

 
Розрахунок епюри приводимо в таблиці 1 
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p= 𝜇к ∙ 𝑃к,МПа 
Таблиця 1. 

φ° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 
μ 1,05 1,05 1,14 0,9 0,45 0,67 2,85 
р, МПа 0,048 0,048 0,052 0,041 0,0205 0,0305 0,130 

 
Розрахунки кілець із зміненою формою замка включають в себе: 

а) знаходження напруження згинання кільця в робочому стані; б) розра-
хунок  необхідного зазору розжимання кільця; в) визначення ходу штов-
хача та штоку; г) проектування оптимальної форми штоку та штовхача. 

Задача розрахунку випливає із заданого параметру тиску епюри, а 
значить іти вона буде в зворотному напрямку. Формули для розрахунків 
беруться із методики розрахунку поршневих кілець[2,3] та виводяться 
необхідні параметри. 

Вихідні данні: 
Напруження згинання в робочому стані   𝑃к =

0,0227 МПа 
Максимальний тиск згоряння      Р𝑚𝑎𝑥 =
12,7 МПа 
1. Розрахунок напруження згинання в робочому стані: 

Рк =
0,33σИ′  t2  
d(d − t) => 𝜎′И =

𝑃к ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝑡)
0,33 ∙ 𝑡2

 

𝜎′И =
𝑃к ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝑡)

0,33 ∙ 𝑡2
,МПа 

𝜎′И =
0,0227 ∙ 0,25 ∙ (0,25 − 0,0085)

0,33 ∙ 0,00852 = 41,273 Мпа 

2. Розрахунок величини деформації кільця: 

σИ′ = 0,425 E 
1

�d
t − 1�

2 ∙
f ′

t =>  𝑓′ =
σИ′  ∙ (𝑑 𝑡⁄ − 1)2

0,425 ∙ 𝐸  

𝑓′ =
σИ′  ∙ (𝑑 𝑡⁄ − 1)2

0,425 ∙ 𝐸 ,м 

𝑓′ =
41,273 ∙ (0,25 0,0085⁄ − 1)2

0,425 ∙ 105 = 0,0056 м 

3. Розрахунок зазору кільця в вільному стані: 
σ0 = f ′ + σ1,м 
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σ0 = 0,0056 + 0,0014 = 0,007 м 
Зазор кільця в вільному стані може бути зменшений до 0,007 м це 

пов’язано із зменшенням напруження згинання. 
4. Шток передає тиск згоряння Р max на штовхач, який розжимає 

кільце до потрібного нам тиску на стінку циліндрів.  
Розжимання кільця залежить від тиску газів у циліндрі, тому хід 

штовхача приймаємо L ш = 0,2мм. Хід штоку при цьому буде L шт. = 4 
мм 

Висновок. Запропонована конструкція механізму дозволить регу-
лювати сили пружності кільця  в залежності від величини тиску в над-
поршневому просторі.    
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ПРИЧИНИ ШУМНОСТІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ  
ЧОТИРИТАКТНОГО ШВИДКОХІДНОГО ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА 

ПРАЦЮЮЧОГО В СКЛАДІ МОБІЛЬНОЇ МАЛОПОТУЖНОЇ  
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

Автори: Швець І. А., викладач, Щербатий А. Г. магістрант, Кравченко М. В., магі-
странт, Первомайська філія Національного університету кораблебудування, м. 
Первомайськ Миколаївської області 
 

Для вирішення локальних проблем енергопостачання споживачів 
та зменшення рівня енергонезалежності споживачів, від все більшого 
поширення набуває застосування малопотужних мобільних електрос-
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танцій (ММЕ) змінного струму. Головним їх завданням є задоволення 
локальних потреб споживачів пов’язаних із: 

а) стабільним живленням електричним струмом під час віялових 
відключень; 

б) необхідністю забезпечення живлення електричним струмом в 
місцях, де відсутня можливість підключення до контактної електроме-
режі; 

Застосування ММЕ в житлових багатоквартирних комплексах, або 
в мікрорайонах з приватним сектором може бути обмежене внаслідок 
шкідливого їх впливу на навколишнє середовище. Серед основних шкі-
дливих факторів негативного впливу на оточуюче середовище, до яких 
відносять пари палива та масла, викиди відпрацьованих газів та вібра-
цію, окремо треба зазначити шум.  

Так згідно даних наведених у [2] максимальний рівень шумового 
тиску для житлових приміщень, квартир, класних кімнат, аудиторій та 
інших приміщень для нижньої октавної смуги частот, на протязі дня від 
7 до 23 години не може перевищувати 63 Дб, а в нічний час 55 Дб. Збе-
реження здоров’я громадян та зменшення шкідливого впливу на оточу-
юче середовище, залишається одним з головним пріоритетів державної 
політики. 

Сучасний попит пересічними громадянами на товарному ринку, 
останнім часом все більше зміщується в сторону китайських виробни-
ків. Серед чинників що спонукають до такого вибору, ключовим зали-
шається менша вартість продукції. Іноді такий підхід при виборі товару 
не є оптимальним, тому що такими важливими факторами як якість та 
надійність в результаті такого підходу нехтують.    

Виходячи з вищевказаного постає актуальним завдання дослі-
дження факторів впливу на рівень шумового тиску двигунів працюючих 
в складі ММЕ. В даній роботі, для аналізу факторів впливу, на рівень 
шуму було обрано ММЕ з чотиритактними поршневими двигунами тор-
гової марки «Forte». 

Обробка статистичних даних згідно  [3] по шести модифікаціям 
ММЕ, показала залежність поступового зростання рівня шумового тис-
ку, пропорційно до масо-габаритних показників ММЕ. Якщо врахувати, 
що основний режим роботи двигуна працюючого в складі ММЕ, відпові-
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дає навантажувальній характеристиці, то впливом частоти обертання 
на шум установки можна знехтувати. При цьому треба пам’ятати, що 
зазначені двигуни мають повітряну пасивну систему охолодження, тому 
рух повітряного потоку та аеродинамічний шум утворений внаслідок 
обертання вентилятора системи охолодження виключається з розгля-
ду. Тоді загальний шум утворений силовою установкою буде залежати 
головним чином від механічного (структурного) шуму двигуна та гене-
ратора, а також шуму утвореного внаслідок протікання робочого циклу 
в двигуні внутрішнього згоряння. 

Так згідно даних діаграми наведених на рисунку 1, величина шу-
мового тиску визначається насамперед потужністю та відповідно літра-
жом двигуна. Так для ММЕ модифікацій fg 2000, fg 2500 та fg 3500 спо-
стерігається сталий рівень максимального шумового тиску попри ріст 
потужності. Це пояснюється тим, що зазначені ММЕ мають в своєму 
складі двигун однієї циліндрової розмірності, але працюючого з агрега-
том різного ступеня навантаження.     

 
Рисунок 1 – Шумо-потужностна характеристика ММЕ торгової марки «Forte». 

 
Це саме стосується і ММЕ модифікації fg 6500 та fg 8000 які також 

мають різний рівень вихідної потужності, при однакових геометричних 
розмірах циліндру. Для них, як і для модифікації fg 2ххх та 3ххх також 
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спостерігається сталим максимальний рівень шумового тиску. Правда 
він дещо більший ніж у 2-ої та 3-ої серії.     

Так зазначений рівень шуму двигунів працюючих в складі ММЕ 2-
ої та 3-ої серії згідно даних [3] знаходяться на рівні 65 Дб, а для 6-ої та 
8-ої серії на рівні 74 Дб, що згідно даних таблиці 1.1. наведеній у дже-
релі [1] знаходиться на рівні сприйняття людським вухом як нормаль-
ний, або таким що дещо подразнює. Рівень шуму в 85 Дб для ММЕ 9-ої 
серії, вже є неприйнятним і вимагає вжиття додаткових заходів, щодо 
зниження рівня шумового тиску, та обмеження тривалості перебування 
ММЕ в житловій зоні міст та селищ. 

Здійснений в даній роботі аналіз факторів впливу на шум показав, 
що ріст потужності та масо-габаритних показників чотиритактних порш-
невих двигунів працюючих в складі ММЕ, напряму впливають на зрос-
тання рівня шумового тиску що породжує під роботи ММЕ. 

Подальше більш детальне вивчення факторів, що впливають на 
появу шумового тиску в двигуні працюючому в складі ММЕ, необхідне в 
ході експериментального дослідження.  
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ПРОГРЕСИВНІ ТРИБОСИСТЕМИ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
УСТАНОВОК 

Автори: Уваров В. А., к. т. н., доцент, Авдюнін Р. Ю., викладач, Кондратенко 
Ю.В., магістрант, Херсонська філія Національного університету кораблебуду-
вання, Херсон 
 
 Прогнозування, як інструмент розробки випереджаючої інформа-
ції, не має наукової та практичної цінності якщо його результати не ви-
користовуються в процесі прийняття рішень. Працездатність рушійно-
енергетичних комплексів суден значною мірою визначається надійністю 
гребних гвинтів, суднових валопроводів, дейдвудних пристроїв (ДП), 
тому поряд з нормальним зношуванням ми вважаємо важливим розг-
лянути і інші види експлуатаційних ушкоджень, які призводять до необ-
хідності ремонту судна в доці. Багаторічний досвід експлуатації крила-
тих, глісуючих і водовміщуючих суден показує, що більша частина про-
стоїв суден пов'язана з необхідністю заміни гребних гвинтів, облицю-
вань гребних валів, дейдвудних підшипників. Кавітаційно-ерозійні пош-
кодження лопатей гребних гвинтів (рис. 1) обтяжують гвинтову характе-
ристику двигуна, призводять до підвищення витрат палива, зниження 
швидкості ходу і к.к.д. двигуна.  

Кавітаційні руйнування нерідко досягають небезпечної величини і 
тоді відбуваються обриви лопатей. Основними видами пошкоджень 
гребних валів є: зношування, в тому числі тріщини і руйнування обли-
цювання, вироблення облицювання в районі носового сальника та ін. 
Для дейдвудних підшипників з водяним мащенням застосовується кап-
ролон, резино-металеві та гумово-ебонітові планки. Досягнення гранич-
но допустимого зазору в дейдвудному підшипнику приймається за від-
мову дейдвудного пристрою. Залежно від умов експлуатації середня 
швидкість зносу дейдвудних підшипників на водяному змащенні скла-
дає 0,2 - 0,8 мм на 1000 год. роботи і при експлуатації в жорстких умо-
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вах (мілководді, битому льоду...) може досягати 1-1,5 мм / тис. год. На-
копичений експериментальний і теоретичний матеріал показує, що є 
резерви підвищення надійності і довговічності елементів рушійно-
енергетичних комплексів.  

                     
а) вид зверху                                      б) вид збоку 

Рис. 1 Кавітаційно-ерозійні руйнування гребного гвинта СПК «Комета»   
 

У літературі є обмежені відомості щодо обробки імпульсним магні-
тним полем (ОІМП) виробів суднового машинобудування, відсутні дані 
про вплив зазначеної обробки на кавітаційну стійкість гребних гвинтів, 
виготовлених з кольорових сплавів ЛЦ40МцЗЖ, БрА9Ж4Н4, і зносостій-
кість облицювань з гуми марок 10677, С - 571, застосовуваних для ви-
готовлення резино-металевих підшипників. Теоретично та експеремен-
тально нова технологія обґрунтовується в роботах [1,2,3] та ін., з яких 
випливає, що ефект ОІМП встановлений на самих різних по фізичній 
природі конденсованих системах, що знаходяться в метастабільних 
станах. Своєрідне електромагнітне струшування подібних систем, що 
містять різні комбінації носіїв і заряду, викликає розпад дефектних ком-
плексів, підвищує концентрацію атом-вакансійних пар і забезпечує ано-
мально високу рухливість домішкових атомів за рахунок динамічної по-
ляризації ядер ізотопів з відмінним від нуля спіном. Все це може приз-
водити до радикальної перебудови реальної структури і відповідної 
зміни структурно-чутливих властивостей матеріалів. Оскільки поверхні 
твердих тіл є особливо насиченими дефектами, то процеси, пов'язані з 
накладенням поля, в них протікають найбільш інтенсивно. Проведені 
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нами дослідження [3,4] за державною програмою "Гвинт" України підт-
вердили ці положення і дозволили підвищити кавітаційно-ерозійну стій-
кість гребних гвинтів з кольорових сплавів в 1,4-1,7 рази. 

Гальмування процесів розвитку зносу і пошкоджень лопатей, знят-
тя внутрішніх напружень (виникають при виправленні ливарних дефек-
тів зварюванням) після обробки ІМП гребних гвинтів може бути перене-
сено на ремонт облицювань гребних валів. Облицювання гребних валів 
виготовляють у вигляді окремих обичайок довжиною 500-600 мм, а по-
тім після насадки в гарячому стані зварюють на валу. За статистикою ~ 
30% загального числа валів з такими облицюваннями виходять з ладу, 
тому що в зварних стиках виникають тріщини, що пояснюється тим, що 
зварювання окремих частин облицювання виконується після насадки на 
вал. Зазначене доопрацювання гребних валів потребує зміни конструк-
торсько-технологічного забезпечення за схемою: замість магнітної об-
робки виробу в контейнері з сипучим феромагнетиком (рис. 2,3) вико-
нується обробка виробу ІМП торцевою частиною соленоїда з сердечни-
ком (рис. 4). 

Одним з напрямків підвищення працездатності опор з гумо-
металевими елементами є застосування поверхневого модифікування 
гуми, коли в результаті плазмохімічної обробки на її поверхні утворю-
ється тонка полімерна захисна плівка, що надає гумі ряд нових експлу-
атаційних властивостей: коефіцієнт тертя в парі гума-метал знижується 
в 5 -10 раз, значно збільшується зносостійкість гуми і гарантійний тер-
мін її зберігання. Модифіковані за технологією ИНЭПХФ РАН гумо-
металеві підшипники були випробувані (~ 150 шт.) На судах АСК "Укррі-
чфлот" і, як показав досвід експлуатації, після напрацювання в 1200-
1700 год. в місцях розвитку "крайового ефекту" відбувається перехід 
антифрикційного шару в продукти зносу і оголюється гумове облицю-
вання. 

Тому для підвищення хімічної стійкості облицювання при роботі в 
агресивному середовищі (морська вода, вода при попаданні нафтопро-
дуктів) гумо-металевий підшипник після плазмо-хімічної обробки необ-
хідно піддавати обробці ІМП [4]. Саме імпульсний режим обробки до-
зволяє уникнути зміну твердості антифрикційного покриття (композиція 
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з фторопласту 40 і Мо S2 товщиною від 102 нм до 20 мкм) і гумової (су-
міш з неполярних каучуків СКІ - 3 і СКД) облицювання. 

 

   
Рис. 2 Вантажопідйомний електромагніт електромагніта 

 
Рис. 3 Магнітна 

схема вантажного 

 
Рис 4 ОІМП торцевою частиною соленоїда з  сердечником 

 

 
Експериментальні дослідження розподілу тиску по довжині дейд-

вудних підшипників з капролона (рис. 5) і гуми (рис. 6) дозволили роз-
робити рекомендації щодо скорочення їх довжини [5]. 

Теоретичний аналіз показує, що підвищення ккд валопровода за 
рахунок зниження втрат на тертя в підшипниках направлено на підви-
щення економічності роботи головних двигунів (зменшення витрат па-
лива, утворення надлишкової потужності), а експлуатаційна перевірка 
на 23 теплоходах проект 1430 (судновласник "Укррічфлот" скоротив до-
вжину капролонових підшипників з 4-х до 2-х діаметрів гребного валу) 
тільки підтвердила результати цих досліджень. 
 

до джерела ІМП 
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                           а)                                  б) 
Рис. 5 Розподіл контактних тисків по довжині дейдвудних підшипників в діаметра-
льній площині прикладання сили: 
а – кормовий підшипник; б – носовий підшипник: 1 - умовний розрахунковий тиск 
0,30 МПа; 3 - тиск 0,15 МПа; матеріал - капролон; відносний зазор 0,010 
 

 

Рис. 6 Розподіл контактних тис-
ків по довжині дейдвудних під-
шипників в діаметральній пло-
щині прикладання сили: а – ко-
рмовий підшипник; б – носовий 
підшипник: 1 – відносний зазор 
0,010; 2 - зазор 0,007; 3 – зазор 
0,003; умовний розрахунковий 

тиск 0,3 МПа 
У даній роботі поєднання високих характеристик міцності і експлу-

атаційних характеристик елементів рушійно-енергетичних комплексів 
досягнуто обробкою ІМП, однак подальші резерви кавітаційної стійкості 
існуючих матеріалів гребних гвинтів, крилаток насосів і т. п. можуть бути 
реалізовані введенням в зону обробки декількох видів енергії, тобто 
комбінованим впливом полів: магнітних, теплових, акустичних і ін. Мож-
на сподіватися, що в недалекому майбутньому стане можлива заміна 



288 Cуднова енергетика: стан та проблеми 
 

резино-металевих підшипників (планок) матеріалами з перемінним мо-
дулем пружності по товщині підшипника (планки). На жаль роботи в 
цьому напрямку ведуться без єдиного координаційного плану, розріз-
нено, хоча для забезпечення експлуатаційних вимог щодо трибосистем 
валопровід, дейдвудних пристрій, гребний гвинт НДР повинні включати 
розробку нових конструкцій дейдвудних підшипників, високонадійних 
дейдвудних ущільнень і т.п. 

Висновки. Оцінка технічного стану елементів рушійно-
енергетичних комплексів після обробки ІМП і експлуатаційної перевірки, 
випробування укорочених дейдвудних підшипників показують, що тех-
нологічні проблеми їх виробництва і впровадження не вичерпані і акту-
альним залишається вирішення наступних завдань: 
- розробка засобів діагностики і прогнозування реального остаточ-ного 
ресурсу гребних гвинтів, суднових валопроводів і дейдвудних пристро-
їв; 
- розробка високонадійних вітчизняних дейдвудних ущільнень; 
- розробка та доопрацювання нових конструкцій підшипників. 
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УДК 621.4 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ  

СИСТЕМЫ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С МЕХАНИЧЕСКИМ  
ПРИВОДОМ 
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1Херсонская государственная морская академия, Херсон 
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Эффективность эксплуатации судового транспорта во многом за-
висит от надежности и долговечности работы топливной аппаратуры 
(ТА), которая зависит от качества технического обслуживания, диагно-
стирования и ремонта. Количество отказов судов по причине выхода из 
строя дизельных установок достигает значительного количества. По-
добное состояние судового транспорта и ТА судовых дизелей обуслов-
лено низким качеством текущих ремонтов и неточным диагностирова-
нием, что свидетельствует о недостаточной степени разработанности 
данной темы. 

Увеличение надежности и срока службы судовой ТА может быть 
достигнуто в результате внедрения метода контроля технического со-
стояния и выявления неисправностей или отказов форсунок судовых 
дизелей, а также угла опережения впрыска топлива по изменению хода 
иглы распылителя. Поэтому совершенствование диагностирования 
технического состояния форсунок судовых дизелей является важной 
составляющей технических мероприятий, направленных на повышение 
эффективности эксплуатации и долговечности судового транспорта. 

Анализ неисправностей двигателя показывает, что наиболее час-
тые отказы имеют системы подачи топлива (насосы высокого давле-
ния, форсунки), механизмы газораспределения н детали цилиндро-
поршневой группы. Неисправности указанных систем ДВС могут разви-
ваться постепенно (износ) или мгновенно. Их появление приводит к 
ухудшению показателен работы двигателя – повышению расхода топ-
лива, снижению мощности, повышению токсичности отработавших га-
зов. Таким образом, возникновение указанных неисправностей отража-
ется на ухудшении рабочего процесса двигателя. По этой причине кон-
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троль протекания рабочего процесса эффективен для прогнозирования 
техническою состояния систем двигателя. 
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Стремление уменьшить потери на трение, а соответственно и из-
нос, определяет необходимость переводить подшипники из режима 
смешанного в режим жидкостного трения. Для этих целей необходимо 
качественно и количественно оценить параметры, влияющие на грузо-
подъемность аналогичных узлов трения, создав математическую мо-
дель его несущей способности. Уравнение Рейнольдса для подшипни-
ков, работающих в условиях качения с проскальзыванием: 

3 3

12 12 0.к
h p h p dhV V

x x y y dxµ µ
   ∂ ∂ ∂ ∂

+ + + =   ∂ ∂ ∂ ∂   
   (1) 

Решение этого уравнения при выбранных граничных условиях оп-
ределяет распределение гидродинамических давлений по окружности 
и длине подшипника, работающего в режиме чистого качения. Тогда 
для декартовой системы координат 
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0
312 .µ −∂

=
∂ к

h hp v
x h       (2) 

При решении данной задачи будем считать, что в режиме гидро-
динамической смазки шип располагается в подшипнике эксцентрично, 
а все пространство между ними заполнено смазкой (рис. 1).  

Рис. 1. Параметры гидродинамическо-
го подшипника скольжения 

 
 

 
Допустим, что узел вращается с постоянной угловой скоростью в 

направлении часовой стрелки со средней линейной скоростью vк=R∙ω. 
Учитывая, что толщина смазочного слоя мала по сравнению с радиу-
сом шипа, можно пренебречь кривизной координатной оси x, принимая 
что x=R∙φ. Обозначим расстояние О2О1 между центрами шипа и под-
шипника через е и назовем эксцентриситетом, а величину Δ=R2-R1 – 
радиальным зазором. Поскольку радиальные зазоры в исследуемых 
подшипниках имеют малое значение и, соответственно, значение экс-
центриситета так же является малой величиной, то значением угла γ в 
расчетах пренебрегаем. Это выражение является периодической 
функцией, которая может принимать как максимальное, так и мини-
мальное значение. Основная масса решений условия равновесия в 
смазочном слое основана на допущении о квазитвердости контакти-
рующих тел подшипников. Используя соотношение χ=e/Δ, называемое 
относительным эксцентриситетом, уравнение для определения толщи-
ны смазочной пленки в произвольной точке недеформированного под-
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шипника записывается как ( )1 cos ,h χ ϕ= ∆ +  а дифференциальные 

уравнения равновесия в смазочном слое можно представить в виде 
ряда: 

( ) 1 2 3 4sin sin2 ,клр a a a aϕ ϕ ϕ ϕ= + + +  (3) 

где a1…a4 – коэффициенты. 
 

Методика, предложенная Д. Кодниром, учитывает деформацию 
контактирующих поверхностей подшипника и изменение вязкости смаз-
ки от давления:  

( ) ( ) ( )11 cos cos ,mh R h vα ψ α α α= − + +  (4) 

где    hm1 – минимальное расстояние межу окружностями до деформа-
ции; 

v(φ) – величина деформации. 
α – координата начала области трения (по Д. Кодниру). 
Анализ этой методики позволил выявить следующие недостатки: 
1. Решение зависит от коэффициентов нелинейно. Часть из 

них неизвестна и не может быть найдена методом наименьших квадра-
тов (МНК) из экспериментальных зависимостей. 

2. Решение получено таблично неизвестных сочетаний пара-
метров. 

3. Решения получены численно, т.е. коэффициенты лишены 
физического смысла. Гипотеза приводит к нелинейности относительно 
коэффициентов. 

4. Степенная функция, учитывающая зависимость изменения 

вязкости смазки от давления peβ  так же нелинейна относительно ко-
эффициентов, прячется в безразмерную величину. 

Решая изотермическую задачу с учетом влияния давления смазки 
на ее вязкость и учитывая влияние деформации на распределение 
давлений в нагруженной зоне подшипника, представим решение с уче-
том поправки: 

3 2 0( ) ( ) ( , , , ),клр р Qϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= +   (5) 
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где Q  – добавочная функция, выраженная кубическим полиномом, 
учитывающая деформацию подшипника и изменение вязкости смазки 
от давления. 

Для решения поставленной задачи задаемся граничным услови-

ем, при котором φ=φ2 и P(φ2)=0. Тогда ( )3 2 0, , , 0,Q ϕ ϕ ϕ ϕ = где угол φ2 – 

корень кубического полиномаQ . Запишем, что ( )2 ,Q Q ϕ ϕ= −  где Q – по-
лином 2-ой степени. В этом случае уравнение (3) примет вид: 
( ) ( ) ( )2 .клр р Qϕ ϕ ϕ ϕ= + −  

Используя второе граничное условие, при котором p(φ1)=0, урав-
нение примет вид: 

2
2 1( ) ( ( ) ( )) ( ) .клр р Qϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= + − ⋅ −  (6) 

Вместо первой степени множителя 1( )ϕ ϕ−  используем вторую, что 
обеспечит точку перегиба в точке перехода ненагруженной зоны под-
шипника в нагруженную.  

Для восстановления неизвестных коэффициентов ai можно ис-
пользовать следующие три метода. Первый метод выполняется в сле-
дующей последовательности: 

– находим коэффициенты по методу наименьших квадратов; 
– находим разницу в экспериментальных точках между экспери-

ментальными значениями давления и вычисленными по формуле и из-
вестными после шага 1 коэффициентами; 

– полученную разницу описываем с помощью полинома ( )Q ϕ дос-

таточной степени для удовлетворительной точности. Окончательное 
решении получаем как:  

1 2 3 4( ) sin2 sin ( )р a a a a Qϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= + + + + . (7) 
Второй метод отличается только первым шагом. На коэффициен-

ты уравнения (7) накладываем дополнительные условия: p(φ1)=0 и 
p(φ2)=0. Тогда запишем: 

1 1 2 1 3 1 4

1 2 3 4

sin2 sin 0,
sin2 sin 0.

a a a a
a a a a

ϕ ϕ ϕ
π π π

+ + + =

+ + + =
    (8)   

После небольших преобразований зависимость (2.24) примет вид: 
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( )3 1
2 1 1

1

4 3

2 cos ;
sin

.

a
a a

a a

ϕ π
ϕ

ϕ

π

 −
= − + 

 
= −

 

Тогда уравнение (7) принимает вид: 

( )3 1
1 1 1 3

1

( )( ) sin2 2 cos sin .
sin

ap a a aϕ π
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ π

ϕ
 −

= − + + − 
 

   (9) 

Подставляя зависимости (7) в уравнение (7) получим: 

( )1 3 1
1 1 1 3

1

( )( ) sin2 2 cos sin .
sin

p ap a a aϕ πϕ ϕ ϕ ϕ ϕ π
ϕ

 − −
= + − + + − 

 
(10) 

При использовании условий: P(φmax)=pmax и max( ) 0dP
d
ϕ
ϕ

= . В этом 

случае потребность в использовании метода наименьших квадратов 
отпадает, так как четыре неизвестных коэффициента однозначно оп-
ределяются из четырех условий. Практика использования этих методов 
к описанию исследуемых экспериментальных зависимостей показала 
эффективность второго и третьего методов и их а-модификаций. Во 
всех источниках φ1, φ2, φmax и pmax считаются известными. Они опреде-
ляются после описания экспериментальной кривой сплайном. 

На последнем шаге функция (7) известна. Находим от нее произ-
водную и подставляем в дифференциальное уравнение (1). Зависи-

мость вначале немного преобразуем: 0
3 ,h hdp M

d hϕ
−

= или 
3

0,
h dp h h
M dϕ

⋅ = − где 

М – коэффициент, учитывающий постоянные в уравнении Рейнольдса. 
С учетом значения относительного эксцентриситета уравнение для 
расчета толщины смазочной пленки: 

( ) (1 cos ) ( ).h R vϕ ψ χ ϕ ϕ= + +      (11) 
Используя гипотезу Винклера-Циммермана уравнение для проги-

ба поверхности трения в произвольном сечении примет вид: 
( ) ( ),v A pϕ ϕ′= где А′ – коэффициент пропорциональности, определяе-

мый по выражению: 

( )2 2
1 2

1 2

1 (1 ) .
R hA

E E
µ µ− −′ = +      (12) 

Выводы. Для установления режимов смазки исследуемого узла 
предложена математическая модель, использующая данные практиче-



Секція № 2. Дослідження робочих процесів у елементах СЄУ 295 
 

ских зависимостей распределения давлений по периметру подшипника 
и адаптированное уравнение Рейнольдса для подшипников скольже-
ния работающих в условиях чистого качения, с учетом упругих пере-
мещений контактирующих поверхностей под воздействием сил нагру-
жения. 

 
 

УДК 621.125 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В ТУРБІНІ ВИСОКОГО  
ТИСКУ ГАЗОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ КОНТАКТНОЇ СХЕМИ  

ПОТУЖНІСТЮ 16 МВТ 
Автори: Козловський А. В., к.т.н, Перекло О. О., магістрант, Національний уні-
верситет кораблебудування ім. адм. Макарова, Миколаїв 

 
В даний час є значний досвід експлуатації енергетичних установок 

судів і кораблів, оснащених газотурбінними двигунами [1]. Хороші масо-
габаритні показники, висока маневреність, простота управління і обслу-
говування, достатня економічність і надійність, дають можливість газо-
турбінним установкам в ряді випадків вигідно конкурувати з паротурбін-
ними і дизельними енергетичними установками [2]. У зв'язку з цим в 
нашій країні актуальними є проблеми скорочення термінів проектуван-
ня, виготовлення, доводки та модернізації суднових газотурбінних дви-
гунів. Можливості удосконалення їх проточних частин за допомогою оп-
тимізації форм лопаткових каналів у плоских перерізах практично виче-
рпані. Тому в теперішній час в науковій та інженерній практиці значно 
зростає роль методів обчислювальної гідрогазодинаміки. В поєднанні з 
натурними експериментами вони дають змогу в тривимірній постановці 
дослідити комбінований вплив визначальних факторів на характеристи-
ки лопаткових апаратів, зменшити кінцеву вартість продукції, підвищити 
конкурентоздатність та ефективність нової техніки.  

Метою роботи є аналіз фізичних процесів у міжлопаткових кана-
лах ступеня турбіни високого тиску за допомогою тривимірної матема-
тичної моделі в’язкої течії.  

Тривимірні імітаційні розрахунки систем течії в турбінах прово-
дяться з метою виявлення особливостей аеродинамічної структури по-
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токів в умовах турбулентної взаємодії, а також мінімізації втрат у тур-
бінних 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 [3-4]. Це дозволяє знаходити дефекти конструкції, які 
важко розпізнати в одновимірних розрахунках. 

В роботі проведено тривимірні розрахунки течії в ступені турбіни 
високого тиску, користуючись побудованої тривимірною моделлю 
(рис.1). 

 

 

Рис.1. Тривимірна модель 
ступеня турбіни високого тис-

ку 
 

 
Висновки 

Проведені розрахунки течії газопарової суміші в міжлопаткових 
каналах ступеня турбіни високого тиску контактної ГТУ потужністю 16 
МВт з використанням методів обчислювальної гідрогазодинаміки. Для 
номінального режиму проведене математичне моделювання дозволило 
отримати більш точні дані щодо параметрів ступеня та їх розподілу по 
висоті лопаток. 
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УДК 621.431.74 

СУМІШОУТВОРЕННЯ В СУДНОВИХ МАЛООБЕРТОВИХ 
ГАЗОДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНАХ 

Автори: Білоусов Є. В., к. т. н., доцент, Зінченко Д. О., к. т. н., ст. викладач, 
Херсонська державна морська академія 
 

Для аналізу можливості сумішоутворення на різних ділянках про-
цесу стиснення була розроблена розрахункова модель, що дозволяє 
отримати значення масових витрат газового палива (ГП) через газовий 
клапан заданого перерізу. 

В результаті моделювання було досліджено десять варіантів по-
дачі ГП в процесі стиснення (криві 1-10, рис. 1).  

При цьому приймалося, що для забезпечення надійного надхо-
дження ГП в ро-бочій циліндр тиск перед газовим клапаном має на 
≈20% перевищувати максимальний тиск в циліндрі на момент припи-
нення подачі. На рис. 1 крива 2, відповідає режиму подачі ГП характер-
ному для газодизельного двигуна RT-flex50DF з подачею газу під тис-
ком 1,6 МПа, а лінія 10 режиму подачі під тиском 20 МПа. 

Отримані для цих випадків кути початку і кінця подачі ГП в цілому 
співпадають з даними двигунів, в яких такі способи сумішоутворення 
реалізовані на сьогоднішній момент. 
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Рис. 1. Варіанти подачі ГТ в робочий циліндр двигуна на такті стиснення на 

різних ділянках: 1-10 - під тиском 1,1; 1,6; 2,9; 4,15; 6,25; 9,7; 13; 14,7; 17,67; 20 МПа 
відповідно; - - - - лінія стиснення в координатах рV 

 
З рис. 2 видно, що зі збільшенням тиску перед газовим клапаном, 

затрати на стиск ГП зростають з 2,5% від потужності циліндра при тиску 
1,1 МПа до 9,7% при тиску 20 МПа. При цьому час відкриття клапана 
скорочується з 0,066 до 0,0064 с, що підвищує вимоги до його швидко-
дії. 

 
Рис. 2. Відносні витрати потужності на стиск ГП перед подачею його в ци-

ліндр двигуна (----) на такті стиснення і час відкриття газового клапана як функція 
тиску перед ним (- - -) 

 
Проведений аналіз, дозволяє припустити, що цілком раціональ-

ним з точки зору практичної реалізації може бути варіант сумішоутво-
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рення, при якому ГП подається в робочий циліндр під тиском 4,15 МПа 
на ділянці 115-132 ° п.к.в. У цьому випадку на момент відкриття газово-
го клапана поршень пройде 73% свого ходу (рис. 1). В результаті знач-
но скоротиться час перебування газо-повітряної суміші в робочому ци-
ліндрі до моменту її підпалу, що дозволить значно зменшити ймовір-
ність виникнення детонаційного згоряння. 

Список літератури: 
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льных двигателей / Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: изд. 
НТУ«ХПИ» – 2016, № 1. – С 81-88. 

2. Nylund I. Low pressure at low speed. Marine In Detail. Dual-Fuel 
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УДК 621.57 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРИГЕНЕРАЦІЙНОЇ 
УСТАНОВКИ НА БАЗІ ГПД ЗАСТОСУВАННЯМ СТУПЕНОВОГО 
АБСОРБЦІЙНО-АДСОРБЦІЙНОГО ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА 

Автор: Остапенко О. В., к. т. н., викладач, Національний університет кораблебу-
дування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

 
Газові двигуни, що працюють на природному газі і альтернативних 

газоподібних паливах (біогаз і т.п.), знаходять все більш широке засто-
сування в установках автономного енергозабезпечення. Провідні 
двигунобудівні фірми випускають когенераційні модулі - зі штатними 
теплообмінниками для отримання гарячої води або водяної пари за ра-
хунок використання теплоти випускних газів, надувного повітря або 
газоповітряної суміші (ГПС), що охолоджує сорочку двигуна води і мас-
тила [1, 2]. Хоча когенераційні модулі легко інтегруються в системи те-
пло- і холодопостачання конкретних об'єктів, однак аналіз енергетичної 
ефективності таких тригенераційних систем показує наявність втрат те-
плоти і обумовлену ними недовиробіток холоду.  

Так, з умови підтримки теплового стану двигуна, що забезпечує йо-
го надійну експлуатацію, температура зворотного (охолодженого) 
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теплоносія, який повертається в когенераційну систему ГД від АБХМ, 
обмежується її специфікаційним значенням tзв = 70 °С. При його 
перевищенні надлишок теплоти скидається в атмосферу, а при меншій 
температурі зворотного теплоносія tзв до нього помішується частина га-
рячого теплоносія, який виходить з когенераційного модуля і 
повертається в нього, минаючи АБХМ.  

Рішення завдання підвищення ефективності трансформації тепло-
ти ГД в холод розглядалося на прикладі тригенераційної установки ав-
тономного електро-, тепло- і холодозабезпечення заводу ТОВ "Сандо-
ра" - "Pepsicо Ukraine" (м.Миколаїв, Україна). Проектування і монтаж 
установки виконані ПНВП "СИНАПС" - "GE Energy" (м.Київ) та ТОВ 
"Хладотехника" (м.Миколаїв). Тригенераційної установка включає 2 
когенераційних газових двигуна JMS 420 GS-N.LC GE Jenbacher (елек-
трична потужність одного ГД 1400 кВт, теплова потужність 1500 кВт). 
Теплота, яка надходить від когенераційного модуля трансформується 
абсорбційною бромістолітієвою холодильною машиною (АБХМ) AR-
D500L2 Century в холод, який витрачається на технологічні потреби і 
для роботи центральних кондиціонерів, що забезпечують охолодження 
повітря в машинному відділенні, з якого він надходить на всмоктування 
турбокомпресора ГД. 

Відповідно до існуючої схеми при температурі зворотної 
(охолодженої) води на виході з АБХМ, наприклад tзв = 75...80 °С, тобто 
вище її специфікаційного значення t = 70 °С на вході в теплообмінники 
ГД, що забезпечує оптимальний тепловий стан ГД, частина зворотної 
води охолоджується в охолоджувачі зворотного теплоносія (ОТН) з 
відведенням надлишкової теплоти в атмосферу градирнею 2. Поверта-
ти надлишкову теплоту в АБХМ недоцільно через її знижений темпера-
турний потенціал, tзв = 75...80 °С, в порівнянні з температурою гарячого 
теплоносія на вході АБХМ: tг = 90...95 °С, оскільки зниження температу-
ри гарячого теплоносія на вході АБХМ викликаючи погіршення 
ефективності трансформації тепла в холод - зниження теплового 
коефіцієнта ζ. 

Зниження температури теплоносія в АБХМ зазвичай становить не 
більше Δt = 15 ° С, а реально навіть дещо менше, що не дозволяє охо-
лоджувати теплоносій до температури на вході в ГД t = 70 ° С, що 
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забезпечує підтримку теплового стану ГД на необхідному рівні, і 
викликає необхідність скидати надлишкову теплоту в атмосферу гра-
дирнею 2 аварійного скидання. Через відповідних втрат теплоти теплові 
коефіцієнти системи утилізації теплоти ГД виявляються значно нижче 
теплових коефіцієнтів власне АБХМ, що зумовлює істотне зниження 
холодопродуктивності.  

Для скорочення існуючих втрат тепла, можна встановити додатко-
во адсорбційну холодильну машину (АДХМ) відразу після існуючої 
АБХМ. Робочий режим АДХМ такий, що вона здатна використовувати 
теплоносій невисокого потенціалу з температурою 70…80 °С який в 
наслідки-віє охолоджується в ній до 10 °С. [3]. 

 
Рис.1 Схема системи трансформації скидної теплоти з ступеневою 

абсорбційно-адсорбційною холодильною машиною: УК - утилізаційний котел; Н - 
насос; градирня 2 - аварійного скиду тепла 

 
В наведеній на рис.1 схемі в АДХМ використовується теплоносій 

після абсорбційної машини з температурою 75 °С, охолоджуючись в ній 
до 67 °С. Подаючи на АДХМ частину, а саме 68,9% (85,3м3/год) від 
повної (123,8м3/год) витрати теплоносія, отримуємо 2 потоки зворотно-
го теплоносія з температурами 75 °С після АБХМ і 67 °С після АДХМ. 
При змішуванні яких знову в один потік з температурою 70 °С. Вона 
відповідає специфікаційному значенню температури зворотного 
теплоносія, що подається на охолодження вузлів двигуна. 
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За рахунок утилізації надлишкової теплоти, раніше скидається в 
атмосферу, можна збільшити холодопродуктивність тригенераційної 
установки на величину 400-450 кВт, доводячи холодильну потужність 
установки майже до номінальної величини у 2000 кВт. 

Також за рахунок використання ступеневої траснформації 
підвищується ефективність ( тепловий коефіцієнт ) системи утилізації з 
ζ = 0,5, для базового варіанту, до ζ = 0,7 для варіанту з ступеневою 
абсорбційно- адсорбційною холодильною машиною. 

Список інформаційних джерел:  
1. Economic utilization of Biomass and Municipal Waste for power gen-

eration. Some energy lasts for generations. – GE Jenbacher Company 
Overview. – June 13, 2007. – 39 p.  

2. Elsenbruch Т. Jenbacher gas engines a variety of efficient applica-
tions / T. Elsenbruch [статья]. – Bucureşti, October 28, 2010. – 73 p.  

3. Adsorption Heat Pump - Building Equipments // Mitsubishi Plastics, 
Inc. – 4 p. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ РОЗРАХУНКУ 
ПРОЦЕСУ ВІЛЬНОГО ВИПУСКУ ГАЗІВ В СИСТЕМАХ ГАЗООБМІНУ 

ДВОТАКТНИХ МОД 
Автори: Цвікліс В. С., викладач, Хоменко В. С., викладач, Авдюнін Р. Ю., викладач, 
Звольський М.О., магістрант, Херсонська філія Національного університету ко-
раблебудування, Херсон 

 
Використання математичних моделей вільного випуску є найбільш 

складним та в той же час важливим для розрахунку робочого процесу. 
Методи розрахунків  процесу газообміну, створювались в час коли ЕОМ 
практично не використовувались в інженерній практиці. У зв’язку з цим 
методи розрахунків були орієнтовані на "ручний розрахунок". Значну 
роль в розробці методів брали вчені В.А. Ваншейдт, А.С. Орлін, В.В. 
Глаголєв.  Бажання надати формулам структуру, яка була б найбільш 
придатною для "ручного розрахунку" досягалась шляхом введення до-
даткових спрощень, що призводила до погіршення результатів. 
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З урахуванням вказаних недоліків, та відсутності комп’ютерних 
програм, в роботі ставилось за мету підвищення рівня інженерних роз-
рахунків шляхом комп’ютерного моделювання. На прикладі розрахунку 
процесу вільного випуску покажемо послідовність проведення матема-
тичної моделі розрахунків. 

При розв’язанні рівнянь, пропонується використовувати чисельні 
методи розрахунку, для цього весь процес вільного випуску поділяється 
на ряд окремих елементарних ділянок. 

Запишемо зміну енергетичного стану газу для першої розрахунко-
вої ділянки при переході від точки 1 до точки 2. Попередньо визначмо 
деякі необхідні величини, які потрібні для складання рівняння матема-
тичної моделі процесу. З метою скорочення викладок і пояснень, розг-
лянемо фрагмент для першої розрахункової ділянки і для режиму над-
критичного виходу газу. 

 

 
Рис. 1 Порядок проходження процесу вільного випуску 

(Р1,Р2 – тиск газів у циліндрі на початку та на прикінці першої розрахункової ділянки; 
Т1,Т2 - тиск газів у циліндрі на початку та на прикінці першої розрахункової ділянки; 

V1,V2 – об’єм на початку та прикінці розрахункових ділянок) 
 

Кількість газів в циліндрі на момент початку відкриття випускного 
клапана (т. 1)  

M1=L∙(1+ɣr)β∙qц∙Μг, кмоль/цикл 
де 

L – кількість повітря для згоряння палива, кмоль/кг; 
ɣr – кількість залишкових газів; 
β – коефіцієнт зміни мольності; 
qц – циклова подача палива, кг/цикл 
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Μг – молекулярна маса газу. 
qц = (ge∙Ne)/(60∙n∙i∙z) 

де 
ge – питома ефективна витрата палива, кг/(кВт∙год); 
Ne – ефективна потужність двигуна, кВт; 
n – частота обертів колінчастого валу, хв-1; 
z – коефіцієнт тактності; 
і – кількість циліндрів. 
Функція швидкості для надкритичного режиму: 

 
⋅ 

 

г

1
k -1 г

bb кр
г г

2×k2ψ = ψ =
k -1 k -1

 

Час проходження розрахункової ділянки 
ΔΨ=φk/6∙n 

де 
φk – кут повороту кривошипа, °п.к.в.; 
n – частота обертання колінчастого валу, хв-1. 
 
Витрата газу за час проходження ділянки 

( )⋅ ⋅ ⋅г ср bb г2 г2ΔG = μ t ψ Р ρ Δτ  

де 
μ∙tср – коефіцієнт витрати; 
Pг2,ρг2 – тиск та густина газів у точці 2 

 Враховуючи вище наведене, запишимо баланс енергії на початку 
та в кінці першої розрахункової ділянки: 

U1=U2+(P1+P2)/2∙(V2-V1)+(M1-M2)∙Cp2∙T2+Nтр+Qвтр. 
де 

 
Qвтр – теплові втрати в навколишнє середовище; 
Nтр – енергія тертя газів; 
Cp2 – ізобарна теплоємність у т. 2 
Якщо, всі складові рівняння записати в розгорнутому вигляді, та в 

ліву частину вписати параметр "Р2", отримаємо математичну модель 
процесу вільного випуску, за допомоги якої можна знайти уточнене зна-
чення тиску наприкінці першої ділянки. На ділянці до моменту коли Р2 
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зрівняється з тиском у наддувному колекторі, після цього розрахунок 
завершується і переходить до другої ділянки і т.п. 

Наведені результати розрахунку, які базуються на рівняннях Ор-
ліна, Ваншейдта та реальних даних по фазам вільного випуску наведе-
но на Рис. 2 

 
Рис. 2 Процес вільного випуску газів двигуна 6S50ME-C8 

 
Висновки. 1. Як показали попередні дослідження, результати по за-
пропонованій математичній моделі практично співпадають з результа-
тами по методам Орліна та Дяченка. 2. Запропонована математична 
модель, значно скорочує створення систем газообміну двотактних дви-
гунів. 3. Використовуючи математичне моделювання на етапі ескізного 
проектування, дозволяє визначити необхідні розміри випускного клапа-
на та продувочних вікон. 
Список літератури. 1. Дьяченко В.Г. Двигуни внутрішнього згоряння. 
Теорія : підручник / В.Г. Дяченко; За ред. А.П. Марченка. - Харків: НТУ 
"ХПІ", 2008. – 488 с.; 2. Вырубов Д.Н. Двигатели внутреннего сгорания : 
учебник / Д. Н. Вырубов, Н. А. Иващенко, В. И. Ивин и др.; Под ред. А. 
С. Орлина, М. Г. Круглова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машинос-
троение, 1983. — 372 с. 
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УДК 536-12. 536.2. 621.48 
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ІМПУЛЬСНОЇ ТУРБІНИ В УМОВАХ   

ПОТУЖНИХ АКУСТИЧНИХ ПУЛЬСАЦІЙ МЕТОДАМИ  
CFD МОДЕЛЮВАННЯ 

Автори: Коробко В.В.,к.т.н, доцент,  Баранов Д. С., магістрант, Карташов В.О., 
магістрант, Національний університет кораблебудування  
 

Термоакустичні теплові двигуни (ТАД) – теплові машини прямої 
дії, які призначені для прямого перетворення теплової енергії в механі-
чну енергію у вигляді акустичних пульсацій. В подальшому, механічну 
енергію коливного руху робочого середовища слід трансформувати у 
відповідності для потреб споживача.  

Найбільш універсальним рішенням для таких систем є продуку-
вання електричної енергії, але існуючі перетворювачі - п’єзокерамічні 
або електромеханічні - мають високу вартість, низьку надійність, малу 
питому потужність. Можливим варіантом може стати використання тур-
бін, які здатні трансформувати повздовжні коливання середовища в 
обертальний рух.  

Маючи за мету створення  ІДТ для ТАТМ, було вирішено провести 
комплекс експериментальних та CFD досліджень процесів в проточних 
частинах ІДТ, вивчити гідродинамічну структуру робочого середовища в 
резонаторі ТАТМ при наявності ІДТ.  Для проведення розрахунків з до-
помогою CAD/CAM системи були створені 3D моделі експерименталь-
них зразків ІДТ.  Діючий  зразок такої турбіни був виготовлений методом 
3D -  рис.1. 

     
а.                                             б.                                           в 

Рис. 1. Зразки дослідних імпульсних двонаправлених турбін 
а). – деталі ІДТ; б.) – ІДТ в зборі, варіант 1; в.) – ІДТ, варіант 2.  

 
В ході CFD моделювання вирішувалась нестаціонарна задача в 

3D постановці для стислого середовища. В числовій моделі була  вико-
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ристана стандартна k-e модель турбулентності. Вважаючи на склад-
ність задачі, на першому етапі досліджень розрахунки були обмежені 
режимом загальмованої турбіни. Результати, отримані шляхом CFD 
моделювання, були порівняні з експериментальними даними, рис 2. 
Числовий експеримент дозволив дослідити гідродинамічну структуру 
пульсуючого потоку в резонаторі с ІДТ.  Про складність гідродинамічної 
картини в резонаторі з ІДТ, при наявності коливального руху 
середовища, свідчидчать результати розрахунків.  

 

 

 
  

Рис. 2. Результати CFD моделювання – візуалізація ліній току в резонаторі з ІДТ 
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CFD моделювання показало, що безпосередньо попереду спрямля-
ючих апаратів ІДТ коливний рух робочого середовища та радіальні течії 
за зовнішніми кромками соплових лопаток формують складну квазіста-
ціонарну гідродинамічну картину. Така структура потоку виникає саме в 
момент зміни напряму коливного руху середовища.  

Аналізуючи результати розрахунків, можна побачити зону 
інтенсивних зворотних та радіальних потоків, яка розташована за 
обтікачами ІДТ. Наявність такої системи віхрів призводить до циклічної 
зміни умов на вході до турбінної ступені та появи додаткових втрат.  

Інтересним є спідставлення результатів числового моделювання з 
осцилограми акустичного тиску, які були отримані експериментально, 
рис.3. Можна бачити, що в зоні, безпосередньо за обтікачем ІДТ, маємо 
складну картину інтерференцї декількох хвиль, які здвинуті за фазою. В 
цей же час, вже на відстані 0.15 м від цієї зони, форма фронту 
акустичної хвилі не деформована.  

 

 

 
Рис.3. Осцилограми акустичного тиску в перетинах резонатора за ІДТ та структура 

потоку. (відстань між перетинами 0.15 м) 
 

Висновки 
• Конструкція соплового апарата ІДТ має забезпечити зниження ін-

тенсивності  вторинних радіальних та зворотних течій в резонаторі, мо-
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жливим рішенням може бути застосування додаткових спрямляючих 
елементів; 

• При проектування ІДТ для ТАТМ слід передбачити заходи для 
зменшення впливу кутів входу потоку до елементів ІДТ.  

• Враховуючи гармонійний характер коливного руху робочого сере-
довища в ТАТМ, можна вважати за доцільним оптимізувати конструкцію 
елементів ІДТ та резонатору для роботи саме в діапазоні 
максимальних значень коливної швидкості.   
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УДК 621.311.22 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ШУМОГЛУШІННЯ  

З ОХОЛОДЖЕННЯМ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
УСТАНОВКАХ КОРАБЛІВ КЛАСУ КОРВЕТ 

Автори: Кузнецов1 В. В., к. т. н., доцент, Волошин2 А. Ю., Язловецкий1 А. В.  ассис-
тент, Кузнецов1 Г.В., студент 
1Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 
2Державне підприємство «Дослідно-проектний центр кораблебудування», Мико-
лаїв  
 

Ефективність реалізації поставлених перед корветами задач бага-
то в чому залежить від можливості забезпечення їх схованості. Загаль-
ною концепцією забезпечення схованості дій корабля є зниження його 
фізичних полів. В складі таких полів значне місце займають акустичне і 
температурне поля. Тому зниження акустичного і температурного полів 
відпрацьованих газів енергетичної установки у складі аналогічних полів 
корабля є актуальною науково-технічною проблемою. 

При роботі дизельних двигунів корабельних електростанцій осно-
вними видами шуму є аеродинамічний та механічний шуми. Аеродина-
мічний шум створюється системою газовипуску, механічний – безпосе-
редньо двигуном, рівень якого залежить від частоти обертання. І якщо 
ефективні способи боротьби з механічним шумом в основному основані 
на амортизуванні двигунів, то зниження рівня акустичного шуму є акту-
альною проблемою. Цей тип шуму впливає як на особистий склад, так і 
передається через елементи кріплення газовипускної системи на кор-
пус корабля і впливає вже на його гідроакустичну помітність. 

В якості можливого варіанту глушника, який одночасно використо-
вується для підігріву води з метою зниження температури відпрацьова-
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них газів, запропоновано використання глушника американської компа-
нії Maxim Silencers, Inc [1]. 

Конструкція апарата поєднує глушник та водотрубний теплооб-
мінник типу «труба-в трубі». Глушник може встановлюватись як горизо-
нтально, так і вертикально. 

Для  підвищення ефективності процесу теплопередачі водяні тру-
би теплообмінника виконані оребеними (MFT – Maxim Finned Tube). Але 
головним недоліком такого глушника можна вважати підвищений аеро-
динамічний опір, оскільки для входу в теплопередавальну поверхню га-
зи роблять обертання на 180°. 

Подальше покращення теплопередавальних характеристик таких 
поверхонь поверхонь теплообміну можливо за рахунок їхнього профі-
лювання луночними системами [2]. Фізична основа використання лунок 
базується на формуванні в них вихороподібних структур, подібних при-
родним вихорам типу «торнадо». Розрядження, яке утворюється у 
центрі вихора, знижує аеродинамічний опір при обтіканні луночних сис-
тем, інтенсифікуючи таким чином тепловіддачу. 

В таблиці 1 представлений розрахунок очікуваного зниження тем-
ператури відпрацьованих газів за рахунок інтенсифікації тепловіддачі. 
Вихідні данні по інтенсифікаторам прийняті відповідно [3, 4, 6], по ди-
зель-генератору – відповідно [5]. 

Отримані результати показують, що завдяки профілюванню сфе-
ричними заглибленнями можливе зниження температури відпрацьова-
них газів до 225…262°С. 

На рис.1 представлене очікуване зниження рівня звукового тиску 
допоміжного дизельного двигуна в залежності від температури відпра-
цьованих газів. Вихідні данні по двигуну прийняті відповідно [6]. При ро-
зрахунках не враховувалась зміна кількості обертів двигуна, оскільки 
вважалось, що ця зміна перетворюється на механічні коливання, які 
передаються і гасяться амортизаторами, на яких встановлені двигуни. 

Аналіз отриманих результатів показує, що інтенсифікація тепло-
віддачі на оребрених профільованих поверхнях дозволяє знизити рі-
вень звукового тиску, який створюється двигуном, до 12 дБ.  
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Таблиця 1. Очікуване зниження температури відпрацьованих газів за 
рахунок інтенсифікації тепловіддачі 

Інтенсифікатор Геометричні 
параметри 0α

α  

р

пр
р

Q

Q
 

вих
гt  

Сферичні заглиб-
лення 

– 1,82…1,6 1,18…1,08 346…378 

Дворядні системи 
заглиблень  

L/D = 4,12 2,02…2,8 1,27…1,56 321…262 

Сферичні заглиб-
лення 

γ = 67% 1,9 … 3,6 1,21…1,81 337…225 

Сферичні заглиб-
лення 

γ = 55% 1,3…2,25 1,0…1,36 408…300 

Сферичні заглиб-
лення 

γ = 40% 1,2…1,8 1,0…1,17 408…349 

 

 
Рис.1. Очікуване зниження рівня звукового тиску дизельного двигуна в залежності 
від зниження температури відпрацьованих газів на виході з глушника 

 
Таким чином, інтенсифікація процесів тепловіддачі дозволяє зни-

зити як акустичне, так і температурне поле корабля. Останнє особливо 
важливе, оскільки знижує імовірність ураження корабля ракетами з те-
пловим наведенням. 
Перелік використаної літератури. 1. Heat recovery silencers for 
reciprocating engines [Електронний ресурс]/ Режим доступу 
http://www.maximsilencers.com/reciprocating-engine-heat-recovery-
silencers-MFT.html; 2. Халатов, А.А. Теплообмен и гидродинамика 

http://www.maximsilencers.com/reciprocating-engine-heat-recovery-silencers-MFT.html
http://www.maximsilencers.com/reciprocating-engine-heat-recovery-silencers-MFT.html
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около поверхностных углублений (лунок) .[Текст]/ А.А.Халатов; НАН 
Украины, ИТТФ. – Киев, 2005. – 75с.; 3. Халатов, А.А. Обобщение опы-
тных данных по фактору аналогии Рейнольдса для интенсификаторов 
теплообмена различных типов [Текст]/ А.А. Халатов, А.В. Окишев, В.Н. 
Онищенко – Пром. Теплотехника, 2010, т.32, №5. С.5-13; 4. Кутатела-
дзе, С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: Спра-
вочное пособие [Текст]/ С. С. Кутателадзе – М.: Энергоатомиздат, 
1990.– 367 с; 5. MARINE POWER PRODUCTS GUIDE. CATERPILLAR 
MARINE  AUGUST 2015; 6. Moon  H.-K.,  O'Konnel  T.  &  Glezer  B. 
Channel  Height Effect on Heat  Transfer  and Friction in a Dimpled 
Passage // ASME.– 1999. − Paper No 99-GT-163 
 
 
УДК 621.182 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ТИПУ ПАЛИВА ДОПОМІЖНОГО  
КОТЛА НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ  

СУДНОВОЇ КОТЕЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 
Автори: Долганов Ю. А., канд. техн. наук, Золотов Д. О., магістрант, Журавель 
Є. О., магістрант, Уманець О. А., магістрант, Національний університет кораб-
лебудування 
 

Скорочення емісії двоокису вуглецю морськими судами - одна з 
основних задач, що стоять перед морської та портової індустрією. Між-
народна морська організація (IMO) в 2016 році поставила нові рамки, 
що визначають чистоту використовуваного судновими двигунами пали-
ва: вміст сірки в паливі не повинен перевищувати 0,5% з 2020 року 
(сьогодні - 3,5%). З огляду на це, загальносвітовою тенденцією стає пе-
рехід з традиційного важкого палива на LNG як головних двигунів так і 
допоміжних агрегатів суднових енергетичних установок, зокрема допо-
міжних котлів. 

В номенклатурі провідних виробників суднових котлів Alfa-Laval 
Aalborg, Kangrim та ін. є ряд котлоагрегатів укомплектованих топковими 
пристроями здатними працювати на двох видах палива – важкому та 
LNG [1, 2]. Наприклад, топковий пристрій Aalborg KBOG-E для допоміж-
ного котла OS та комбінованого котла OC може працювати на трьох 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UDC&Z21ID=&S21FMT=UDC&S21ALL=%3C.%3EU=621%2E18%2E063%3C.%3E&P21DBN=OKW&S21COLORTERMS=0
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видах палива – LNG, HFO та MDO, забезпечуючи необхідну якість роз-
пилення в широкому діапазоні навантаження [1].  

 

 
Рис.1 Залежність ентальпії продуктів згоряння від температури для різних типів па-

лива: 1 – дизельне паливо; 2 – мазут ФС-5; 3 – мазут М40; 4 – LNG.  
 

Аналізуючи зазначені вище види палива видно, що LNG має най-
меншу теплоту згоряння Qi 

r, що прямим чином впливає на наявну теп-
лоту в тепловому балансі котла [3]: 
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фпал
r
i

р
р QiQQ ++= ; 

5431. QQQIQQiIQ відхфпалповх
r
i ++++=+++ . 

З розрахунку ентальпії продуктів згоряння в залежності від темпе-
ратури (I-t діаграми) бачимо, що при однакових температурах продукти 
згоряння LNG мають найменшу ентальпію, що в свою чергу вплине на 
теплову потужність топки і котла в цілому [4]. 

З огляду на це, вплив застосування LNG в якості палива для суд-
нових допоміжних котлів на теплотехнічні та експлуатаційні параметри 
котельної установки та СЕУ судна в цілому. 
Висновок.  

Проведений аналіз конструкцій сучасних топкових пристроїв та су-
днових допоміжних котлів показав, що однією з тенденцій по задовіль-
ненню норм IMO щодо вмісту сірки в паливі та екологічності викидів є 
використання LNG як основного палива. 

В результаті проведеного інформаційного пошуку було визначено, 
що дані щодо впливу зміни палива з рідкого на LNG на експлуатаційні 
та теплотехнічні показники котельної установки та суднової енергетич-
ної установки неповні, а для сучасних конструкцій котлів у відкритому 
доступі відсутні, що робить це питання актуальним.  
Список літератури. 
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УДК: 621.168.2 
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОРШНЕВЫХ ПАРОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ  
ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕСТНЫХ ТОПЛИВАХ, НА РЕЧНЫХ СУДАХ 

Автор: Литвин С.Н., канд.техн.наук, доцент, ООО «Мотортех», г. Первомайск 
Николаевской области 
 

За истекшие полтора столетия человечество, израсходовав зна-
чительную часть ископаемых углеводородных запасов планеты Земля, 
столкнулось с проблемой дефицита энергоресурсов и необходимостью 
их экономного расходования, в том числе путем максимального ис-
пользования возобновляемых топлив. Если на начальных этапах 
нефть и газ использовались для получения тепловой энергии, то в со-
временных условиях это стало экономически невыгодно и они исполь-
зуются комплексно для производства электрической, механической, 
тепловой энергии и других видов энергии. С наступлением автомо-
бильной эры продукты фракционирования нефти в основном применя-
ются в качестве моторного топлива. На данный момент запасы нефтя-
ных и газовых месторождений в значительной степени истощены, со-
ответственно возросла стоимость их добычи, мир вплотную столкнулся 
с необходимостью использования альтернативных (не нефтяных) ис-
точников получения энергии. Для покрытия дефицита нефтяных топлив 
разработаны методы получения моторных топлив из природного газа, 
угля и другого не нефтяного сырья. Еще во времена Второй мировой 
войны Германия в значительной степени обеспечивала потребности 
своей авиации за счет синтетического бензина, добываемого с угля. В 
этот же период потребности СССР в грузовых перевозках в значитель-
ной степени обеспечивались газогенераторными автомобилями, газо-
генераторы использовались и на речном флоте, и на железной дороге. 
На зоре развития железных дорог основным движителем была паровая 
машина, для которой пар нагревался при помощи дров или угля. Т.е. 
использование местных топлив или получение из местных сырьевых 
ресурсов альтернативных топлив не ново и широко освещено в техни-
ческой литературе.  
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Существующие технологии, позволяющие перерабатывать ме-
стное органическое сырье в жидкое или газообразное топливо, требуют 
значительных енергозатрат, что приводит к существенному снижению 
теплотворной способности конечного топлива в сравнении с исходным 
сырьем. Т.е. получение, из местного сырья, топлива пригодного для 
использования в поршневых ДВС сопряжено с значительными потеря-
ми энергии, что увеличивает их себестоимость. В связи с изложенным 
целесообразно рассмотреть вопрос использования местных топлив без 
их дополнительных преобразований. Сжигание местных топлив в паро-
вых котлах с последующим использованием полученного пара в порш-
невой паровой машине позволит уменьшить дефицит топлив нефтяно-
го происхождения, расширить использование местных возобновляемых 
топлив и решит ряд экологических задач. Это особо актуально приме-
нительно к речным судам различного назначения. Габаритные размеры 
и масса паровых поршневых машин сегодня несколько больше, по 
сравнению с паровыми турбинами лопаточного и винтового типов. Од-
нако отсутствие редуктора и дальнейшее совершенствование созда-
ваемых сегодня поршневых машин сводят этот недостаток к минимуму 
и позволяют им пренебречь. 

Паровые поршневые машины всех типов и классов обладают, 
как правила, простотой конструкции, высокой надежностью и долговеч-
ностью, так как работают при значительно меньших оборотах и более 
низких температурах, чем современные двигатели внутреннего сгора-
ния (ДВС). Анализ индикаторных диаграмм паровой машины и поршне-
вых ДВС показывает, что паровая машина допускает значительные, до 
50% и более, перегрузки, а кратковременно и более 100%, что недо-
пустимо для поршневых ДВС.  

Поршневая паровая машина позволяет использовать дешевые, 
местные топлива, в том числе дрова, торф, органический мусор, отхо-
ды сельского и лесного хозяйств, низкосортные, не пригодные для 
транспортировки, ископаемые топлива и т.д. Это позволяет получать 
значительный экономический эффект даже при менее качественном, в 
термическом отношении, использовании топлива в агрегатах с порш-
невой паровой машиной, решая одновременно экологическую пробле-
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му утилизации органических отходов промышленности и сельского хо-
зяйства. 

Распространенная пословица «КПД как у паровоза» (КПД кото-
рого на начальном этапе был менее 4%) сегодня потеряла смысл, так 
как введение перегрева пара, подогрева питательной воды и воздуха 
на входе в топку, введение конденсации пара с целью понижения ниж-
него предела температур и ряд других мероприятий значительно повы-
сили КПД паровых машин. Расчетные исследования показывают, что 
коэффициент использования местных топлив, с учетом их доработки 
до состояния, позволяющего использовать их в поршневых ДВС, на 30 
… 45% ниже, чем при использовании их для получения пара и после-
дующего преобразования его для получения механической энергии в 
поршневой паровой машине. 

Положительным качеством паровой машины является ее малая 
зависимость от степени загрузки, что особо актуально при движении 
судна вверх или вниз по течению, с полной загрузкой или «порожня-
ком». В поршневых ДВС при снижении нагрузки происходит резкое 
ухудшение эффективного КПД, что приводит к перерасходу топлива, 
при работе на частичных режимах, на единицу выполняемой работы. 

 Количество, пара вырабатываемое паровым котлом, не являет-
ся полной функцией режима работы паровой машины и зависит лишь 
от количества поданного в топку топлива и кислорода, степени форси-
рования котла, а энергия, заключенная в паре, может быть использо-
вана произвольно при различных оборотах паровой машины и крутя-
щем моменте обратно пропорциональном ее оборотам. Эта особен-
ность паровой машины соответствует требованиям судовой энергети-
ческой установки большинства речных судов при работе на различных 
режимах. 

При использовании поршневой паровой машины можно исклю-
чить процесс дросселирования пара при использовании его для прииз-
водственных и теплофикационных целей, и обеспечить потребителя 
электроэнергией собственного производства, которая будет значи-
тельно дешевле производимой с использованием жидких топлив. 

Основным недостатком паровой машины является ее «инерци-
онность» в режимах старта, что связано с затратами времени на раз-
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жигание котла, производящего пар, и изменением его режима работы. 
Эта особенность паровой машины не позволяет использовать ее на 
судах требующих экстренного перемещения, т.е. на пожарных и спаса-
тельных судах. Также, к недостаткам, следует отнести и сложность ав-
томатизации дозагрузки котла и более низкую, чем у жидких нефтяных 
топлив, удельную энергоёмкость местных альтернативных топлив. 

Особенности, которыми обладает поршневая паровая машина, 
ставят ее в ряде случаев, в техническом и экономическом смысле, на 
более высокий уровень, по сравнению с поршневыми ДВС. 

И конструктивно, и в технологическом плане паровая поршневая 
машина и поршневой ДВС близки друг к другу и для их производства 
требуется одинаковое оборудование. 

Рассматривать паровую машину просто как конкурента поршне-
вых ДВС нельзя, так как есть сферы применения, где поршневые ДВС 
вне конкуренции. Поршневая паровая машина и поршневой ДВС долж-
ны взаимно дополнять друг друга и могут достойно занимать каждый 
свою потребительскую нишу.  

Вопрос ценообразования на топлива нефтяного происхождения 
и различные местные топлива в значительной степени зависит от 
спроса на них. Как пример можно вспомнить изменение цен на тяже-
лые моторные топлива, которые в короткое время выросли более чем 
в два раза, после начала их применения в судовых ДВС. Т.е. нельзя 
исключать рост цен на органические отходы пригодные для использо-
вания в паровых котлах с ростом спроса на них. 

Выводы: 
1. Поршневые паровые машины обладают, как правила, про-

стотой конструкции, высокой надежностью, долговечностью и позволя-
ет использовать дешевые, местные топлива без их существенной 
предварительной подготовки. 

2. Производство поршневых паровых машин может быть орга-
низовано на предприятиях, производящих поршневые ДВС. Многие из 
находящихся в эксплуатации поршневые ДВС могут быть конвертиро-
ваны в поршневую паровую машину при определенных материальных 
затратах. 
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3. Использование дешевых, местных топлив позволит освобо-
дить значительные количества жидких и газообразных топлив для ис-
пользования там, где им нет замены, например, для авиации, военной 
техники и т.д. 

4. КПД паровой машины мало зависит от степени ее загрузки, 
в связи с чем ее экономичность на частичных режимах выше в сравне-
нии с поршневыми ДВС.  

5. Наиболее перспективными сферами применения паровых 
машин является стационарная энергетика и судовые энергетические 
установки речных судов, эксплуатируемых в местах расположения зна-
чительных запасов органических отходов или непригодных для транс-
портировки на значительные расстояния низкокалорийных местных то-
плив – отходов деревоперерабатывающих и сельскохозяйственных 
предприятий, районах богатых бурыми углями, сланцами или торфом. 
 
 
УДК 621.431 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ  
В ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ВЗАМЕН ИСКРОВЫХ  

СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ 
Автор: Литвин С.Н., канд.техн.наук, доцент, ООО «Мотортех», г. Первомайск, 
Николаевская обл. 
 

В 1973 году под контролем ОПЕК оказалось большая часть миро-
вых запасов нефти. ОПЕК, воспользовавшись своим превосходством, 
сократила предложение и повысила цены на нефть, втянув тем самым 
всю мировую экономику в состояние кризиса. Похожая ситуация повто-
рялась и позднее. Возникшая, из-за кризиса, ситуация заставила заду-
маться об альтернативе. В качестве альтернативы нефти рассматри-
вались уголь, горючие газы, местные, в том числе и возобновляемые 
топлива. 

Использование горючих газов имеет ряд особенностей, связан-
ных с наличием балластных газов, нестабильным фракционным соста-
вом и как следствие переменной теплотворной способностью. Если те-
плотворная способность дизельного топлива колеблется в очень узких 
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пределах (не более 1…3%), то у природного газа отклонение тепло-
творной способности от среднего значения достигает до 5…20%, а ге-
нераторного в 2…3 раза. Это усложняет дозирование газообразных то-
плив и делает топливную аппаратуру газовых двигателей во многих 
случаях индивидуальной. Даже использование, относительно стабиль-
ного по качеству, природного газа, в ряде случаев требует различной 
комплектации топливной аппаратуры, что зависит от давления газа, 
процентного содержания метана и наличия балластных веществ. Кро-
ме оптимизации топливной (газоподающей) аппаратуры при использо-
вании газообразных топлив необходимо решать и вопросы, связанные 
с надежностью поджигания газовоздушной смеси. 

В зависимости от вида рабочего процесса газового двигателя 
(способа воспламенения газовоздушной смеси) различают газодизель-
ные (поджигание газовоздушной смеси происходит от запальной пор-
ции дизельного топлива, воспламеняемого от сжатия – воспламенение 
объемное) и газовые (воспламенение газовоздушной смеси происходит 
от искры – воспламенение в одной или нескольких, по количеству све-
чей зажигания, точках) двигатели. 

Выбор вида рабочего процесса газового двигателя зависит от на-
значения двигателя и вида (качества) используемого газообразного то-
плива. 

Газовые двигатели с воспламенение от искры используются глав-
ным образом для снижения стоимости производимой электроэнергии и 
при отсутствии топливного газа потребитель переходит на другой ис-
точник энергоснабжения, а двигатель останавливается. 

Газодизельные двигатели используются как источники без пере-
бойного энергоснабжения – при отсутствии топливного газа двигатель, 
при необходимости, продолжает работать на дизельном топливе по 
дизельному циклу. Размер запальной порции дизельного топлива, не-
обходимого для воспламенения газовоздушной смеси, составляет 5 … 
30% от расхода дизельного топлива на номинальном режиме. Энергия 
сгорания одного процента дизельного топлива от расхода на номи-
нальном режиме в тысячи раз больше чем энергия разряда на свече 
зажигания. Так энергия разряда на свече зажигания газовых двигате-
лей на базе моделей Москвич 2140 или ВАЗ 2106 составляет 0,003 … 
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0,004 Дж, на газовых двигателях, выпускавшихся в начале 90-х, – 0,040 
… 0,060 Дж, современные системы зажигания обеспечивают энергию 
разряда до 0,200 … 0,250 МДж, а только 0,013 грамма дизельного топ-
лива, составляющие 1% от расхода дизельного топлива на номиналь-
ном режиме дизеля 6ЧН25/34 мощностью 500 кВт составляет более 
5480 Дж, что, как уже было сказано выше,  в тысячи раз больше чем 
энергия разряда на свече зажигания, следовательно поджег газовоз-
душной смеси даже такой маленькой порции дизельного топлива дол-
жен быть  более гарантированным, чем свечой зажигания. 

Размер запальной порции дизельного топлива, необходимого для 
воспламенения газовоздушной смеси, в большинстве известных газо-
дизельных двигателей, составляет 5 … 30% от расхода дизельного то-
плива на номинальном режиме в дизельном режиме. Основная причи-
на в том, что большинство газодизельных двигателей работает в каче-
стве источников бесперебойного питания в связи с чем, при отсутствии 
газообразного топлива, данные двигатели должны обеспечивать номи-
нальную мощность на дизельном топливе и подход к дизельной топ-
ливной аппаратуре газодизельных двигателей, используемых для вы-
рабатывания дешевой электроэнергии, без обязательной работы на 
дизельном топливе на номинальном режиме, аналогичный.  

Учитывая высокую стоимость дизельной топливной аппаратуры 
необходимо отметить и ее более высокую надежность в сравнении с 
искровыми системами зажигания, рост стоимости запасных частей по-
следних, особенно свечей зажигания, являющихся расходными запча-
стями при эксплуатации газовых двигателей. Так стоимость форкамер-
ных свечей зажигания имеющих ресурс порядка 6 … 8 тысяч моточа-
сов, в ценах 2016 года, достигает до 800 евро. Стоимость охлаждаемо-
го распылителя форсунки среднеоборотного дизельного двигателя, 
имеющего ресурс порядка 10 тысяч моточасов, составляет 60 … 100 
евро, что значительно ниже чем стоимость свечи зажигания. Ресурс-
ные показатели охлаждаемых распылителей и форкамерных свечей 
зажигания, как показано выше, сопоставимы.  

В связи с изложенным целесообразно рассмотреть вопрос ис-
пользования дизельной топливной аппаратуры как альтернативы сис-
темам зажигания: данная топливная аппаратура должна обеспечивать 
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фиксированную, или изменяющуюся в узком диапазоне, цикловую по-
дачу дизельного топлива в размере запальной порции на всех режимах 
работы газодизеля. При таком подходе размер запальной порции ди-
зельного топлива можно уменьшить до 1% от номинального расхода и 
менее, что позволяет повысить надежность дизельной топливной ап-
паратуры газодизельных двигателей и существенно снизить стоимость, 
в связи со значительным уменьшением ее производительности.  

Использование газодизельных двигателей для сжигания низкока-
чественных газов с нестабильными параметрами (генераторного, пи-
ролизного, свалочного и др.) требует дополнительных расходов на ди-
зельное топливо составляющих при запальной порции в размере 1% и 
менее около 3 … 4 % от общих расходов. Данные расходы могут быть 
уменьшены за счет использования взамен дизельного вторичных или 
альтернативных топлив, например, биодизеля, растительных жиров, 
продуктов вторичной переработки нефти и т.д. 

Необходимо также учитывать уменьшение эффективного КПД га-
зодизельного двигателя при малых запальных порциях в связи с отхо-
дом от дизельного цикла – от воспламенения во всем объеме камеры 
сгорания мы переходим к воспламенению в точке или в небольшом 
объеме камеры сгорания, определяемом дальнобойностью топливного 
факела и цетанового числа используемого дизельного топлива. Учиты-
вая малое количество впрыскиваемого дизельного топлива газоди-
зельные двигатели, работающие с малыми цикловыми подачами, дан-
ные двигатели менее чувствительны к такому показателю дизельного 
топлива как цетановое число, т.е. имеется возможность использования 
топлив низкого качества, непригодных для использования в обычных 
дизельных двигателях. 

На основании изложенного выше сделаны следующие выводы:  
1. Газодизельные двигатели целесообразно использовать в двух 

вариантах: 
-  как источники без перебойного энергоснабжения, с дизельной 

топливной аппаратуру обеспечивающей надежную длительную работу 
на дизельном топливе на номинальном режиме; 

- как двигатели, где дизельная топливная аппаратура использует-
ся как альтернатива системе зажигания для обеспечения стабильного 
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поджога низкокачественных газов с нестабильными параметрами (ге-
нераторного, пиролизного, свалочного и др.) и обеспечивающею за-
пальную порцию в размере 1% и менее от расхода топлива дизельного 
двигателя – аналога. 

2. При использовании низкокалорийных газов с нестабильным 
фракционным составом предпочтительнее газодизельный цикл, обес-
печивающий более надежное поджигание рабочей смеси в сравнении с 
поджиганием искрой от свечи зажигания. 

3. При использовании дизельной топливной аппаратуры, как аль-
тернативы системе зажигания энергия, выделяемая для поджигания 
газовоздушной смеси, в тысячи раз больше чем выделяемая свечой 
зажигания. 

4. Стоимость дизельной топливной аппаратуры газодизельных 
двигателей, работающей в качестве системы зажигания, значительно 
снижается по сравнению со штатной дизельной топливной аппарату-
рой, в связи со значительным уменьшением ее производительности.  

5. Расходы на запальную порцию дизельного топлива составляют, 
при запальной порции в размере 1%, около 3 … 4 % от общих расхо-
дов. 

6. Конструкция газодизельных двигателей и их обслуживания тре-
бует более высокой квалификации обслуживающего персонала в связи 
с наличием двух видов топлива.  
 
 
УДК 662.612.12 

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ  
У ТЕПЛОВИХ ДВИГУНАХ 

Автори: Лейбович Л.І., к.т.н. доцент; Євстигнєєв Ю. В. магістрант, Національ-
ний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
 

На сьогоднішній день одна з актуальних проблем, це проблема 
енергозбереження, яка спрямована на зниження витрат і втрат палив-
но-енергетичних ресурсів в процесі їх  використання та утилізації.  

Зменшення експлуатаційних витрат в суднових двигунах внутріш-
нього згоряння (ДВЗ) пов’язане з вирішенням проблеми зменшення 
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втрат тепла на підготовку палива. У суднових ДВЗ використовується  
переважно важке паливо 180 cSt та 360 cSt [1]. Втрати тепла на підогрів 
палива визначається на підставі того, що на форсунки треба подавати 
паливо з в'язкістю 20 cSt. А це значить, що при розрахунках експлуата-
ційних витрат до вартості палива треба додати вартість тепла на підог-
рів палива. Це зменшує різницю у вартості  важкого та легкого дизель-
ного палива (табл. 1). 

 
Порівняння цін на легке дизельне паливо та важке паливо (дол./т)  

станом на 27.09.17 [1] 
Таблиця 1 

Важке паливо Дистиляти (Легке паливо) 
380 cSt 180 cSt ULS MGO 
358,81 391,14 550,91 607,76 

 
Таким чином, досягнення зменшення експлуатаційних витрат в 

суднових ДВЗ пов’язане з рішенням проблеми надання важкому паливу 
фізичних властивостей легкого палива. 

Поліпшення фізичних властивостей важких палив можливо вико-
ристання на суднах наступних перспективних технологій: 

- термохімічної утилізації теплоти  (ТХУ) відхідних газів ДВЗ 
[2];  

- використання паливно - водородних сумішей [3 - 5]. 
ТХУ являє собою сукупність процесів, спрямованих на використан-

ня теплової енергії відхідних газів для здійснення ендотермічної реакції 
хімічного перетворення (конверсії) палива в суміш горючих газів (СО, 
Н2, СН4 та ін. - синтез-газ). В результаті конверсії хімічна енергія отри-
маного синтез-газу перевищує енергію вихідного палива на величину 
утилізованої енергії газів, що відходять [2]. Однак встановлено, що  при 
роботі на синтез - газах зменшилася номінальна потужність двигуна на 
13%. 

Наявність водню в синтез - газах [2]. викликає необхідність більш 
детального розгляду особливостей роботи ДВЗ на паливно-водневих 
сумішах. Аналіз літературних даних щодо впливу добавки водню в па-
ливо ДВЗ наведено в табл. 2  
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Вплив домішок водню у паливо на технічні характеристики ДВЗ 
Таблиця 2. 

Автор  Технологічний  процес  Результат 
Д.А. Павлов 
та інші [3] 

Роздільна подача дизельного 
палива і водню в циліндри дви-
гуна внутрішнього згоряння. Кі-
лькість водню - до 5% від кіль-
кості палива. 

Добавка водню в прийнятому ді-
апазоні зміни його витрати, не 
погіршує показники потужності 
двигуна. На досліджених режи-
мах роботи двигуна при прийня-
тих умовах добавка водню не 
робить практично значущого 
впливу на ефективний ККД дви-
гуна; 

Новоселов 
С.В.  [4] 

Роздільна подача дизельного 
палива і водню в циліндри дви-
гуна внутрішнього згоряння. Кі-
лькість водню - до 40% від кіль-
кості палива. 

При використанні водню в спів-
відношенні по теплоті 1:1 до ди-
зельного палива для дизеля з 
нерозділеного камерою згоряння, 
при збереженні рівня потужності 
рівного базовому, індикаторна 
витрата палива зменшується на 
0,25 МДж/кВт*год. коефіцієнт 
надлишку повітря зростає від 1,5 
до 1,7. 

Сирота А.А. 
та інші  [5] 

Роздільна подача дизельного 
палива і водню в циліндри дви-
гуна внутрішнього згоряння. Кі-
лькість водню - до 12 % від кіль-
кості палива. 

Застосування невеликих добавок 
водню до основного палива 
(0,04...0,12%) средньообертового 
дизеля з наддувом призводить 
до підвищення паливної економі-
чності роботи двигуна; при цьому 
абсолютна економія палива мо-
же досягати величини 14,5 
г/(кВт*год), а відносна - до 6%.  

 
Проведені дослідження [3-5]. показують, що знижується викиди 

токсичних речовин в навколишнє середовище. А саме в середньому на 
35% знижується вміст сажі, на 30...40% оксидів азоту, на 5%. окису вуг-
лецю та на 7 % вуглеводів в відхідних газах ДВС. Це свідчить про по-
ліпшення  процесів горіння дизельних палив при використанні палевно 
– водневих сумішей у двигунах внутрішнього згорання.  

Висновки.  
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В останні 10 років значно збільшилось кількість досліджень вико-
ристання водню як домішку у паливо двигунів внутрішнього згорання. 
Основним напрямком було дослідження роздільної подачі палива і вод-
ню в циліндри ДВС. При такому способі подачі водню не змінюються 
фізичні властивості палива. А також не змінюється технологія підготов-
ки важкого палива перед подачею його в циліндри двигуна.  А при збе-
реженні технології підготовки палива перед двигуном не знижуються 
експлуатаційні витрати. А це викликає необхідність дослідження нових 
технологій утворення паливно - водневих сумішей, які б зменшили екс-
плуатаційні витрати на підготовку палива. 

Список  літератури.  
1. MABUX. Marine banker exchange. [Електронний ресурc] -  Доступ до  

ресурсу  http://www.mabux.ru/.  
2. Тимошевский Б.Г. Эффективность энергетической установки на 

базе двигателя 1Ч 7,5/6 с термохимической утилизацией теплоты отхо-
дящих газов [Текст] / Б.Г. Тимошевский, М.Р. Ткач, А.Ю. Проскурин, 
А.С. Митрофанов, А.С. Познанский// ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ 2'2015. – С.30-34.   

3. Павлов Д.А. Исследование влияния добавок водорода на пока-
затели ДВС при гетерогенном способе формирования ТВС [Текст] / 
Д.А. Павлов, Л.Н. Бортников// - Вектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012.– 
С.183 -187.  

4. Новоселов С.В. Исследование возможностей  применения во-
довода  в качестве  топлива  для поршневих ДВС [Текст] /  С.В. Ново-
селов// - Химическая технология, Вестник Кузбасского государственно-
го технического университета, 2006, №5,- С.91-95 

5. Сирота А.А. Экономичность судового среднеоборотного дизеля, 
работающего по винтовой характеристике, с применением небольших 
добавок водовода к дизельному топливу [Текст] / А.А. Сирота, Н.И. 
Радченко, Ю.Г.Щербак // АВИА-ЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ, 90 2014, № 6 (113).- С 89=93. 
 
 

http://www.mabux.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta


328 Cуднова енергетика: стан та проблеми 
 

УДК 621.186 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРУЖИННО-КЛАПАННЫХ  

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ ПАРОВЫХ СИСТЕМ  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Авторы: Пилипчак1 В.И., Жуков2 А.Ю. 
1Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Нико-
лаев,  
2ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика», пгт Понинка, Хмельницкая 
обл. 
 

Одним из основных мероприятий по повышению энергетической 
эффективности паровых систем теплоснабжения является применение 
в них конденсатоотводчиков для автоматического удаления конденсата 
из пароприемников, распределительных коллекторов и паропроводов. 
При этом экономия тепловой энергии может составлять 15…30 %. Сте-
пень экономии энергии зависит от совершенства конструкций конден-
сатоотводчиков, правильности их установки в системах и технического 
обслуживания, а также квалификации инженерно-технического персо-
нала предприятия. 

В системах теплоснабжения промышленных предприятий Украи-
ны в настоящее время наиболее широко применяются поплавковые, 
термодинамические и термостатические конденсатоотводчики отечест-
венных и зарубежных фирм. Общим недостатком всех типов конденса-
тоотводчиков является достаточно высокая их стоимость. 

По простоте конструкции наиболее привлекательны термодина-
мические конденсатоотводчики, по величине потерь тепловой энергии 
(с «пролетным паром») – термостатические [1]. В последних потери 
энергии с «пролетным паром» минимальны по сравнению с другими 
типами конденсатоотводчиков. 

Основные недостатки поплавковых конденсатоотводчиков с от-
крытым поплавком: 

большая масса и габариты, обусловленные необходимостью на-
каливания жидкости в корпусе; 

периодический толчкообразный отвод конденсата вызывает поте-
ри пара, ускоряет износ седла и конуса клапана, вызывает пульсации 
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отводимого конденсата, передающиеся трубопроводам, что со време-
нем вызывает нарушение плотности их соединений. 

Опыт эксплуатации поплавковых конденсатоотводчиков с откры-
тым поплавком (страна изготовитель Китай) в паровой системе тепло-
снабжения картонно-бумажной фабрики (пгт Понинка, Хмельницкая 
обл.) показал, что через 1,5 года эксплуатации они вышли из строя из-
за износа поверхностей клапана. 

Термодинамическим конденсатоотводчикам присущи следующие 
недостатки: износ седла и дисковой тарелки; потеря тепловой энергии 
с «пролетным паром». Кроме того, конструкции конденсатоотводчиков 
не предусматривают возможность регулирования положения тарелки 
относительно седла клапана (зазора между ними). 

Основным элементом термостатических конденсатоотводчиков 
является термосиловой привод (ТСП) исполнительного органа (ИО). Он 
выполняется в виде термобаллона или термосильфона, заполненных 
жидкостью специального состава, и имеет следующие недостатки: низ-
кая циклическая стойкость; конструктивная и технологическая слож-
ность; ограниченный рабочий ход и развиваемое усилие; узкий диапа-
зон регулирования; высокая инерционность (время срабатывания, как 
правило, составляет от 30 до 120 с); относительно высокая стоимость; 
неремонтопригодность. 

Целью работы является создание конструкций термодинамиче-
ских и термостатических конденсатоотводчиков с пружинно-клапанным 
механизмом, позволяющим регулировать режимы их работы и в опре-
деленной мере  устранит указанные выше недостатки. 

Разработаны конструкции муфтовых и фланцевых термодинами-
ческих конденсатоотводчиков с условным диаметром (dy) от 15 до 50 
мм и условным давлением (Ру) до 16 кг/см2. 

В качестве пружин использованы стандартные стальные пружины 
сжатия. 

Изменение режимов работы конденсатоотводчиков (рабочее дав-
ление – Рр, пропускная способность) осуществляется путем изменения 
осадки пружины при помощи регулировочного штока. 
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Поджатие тарелки клапана пружиной способствует более полной 
конденсации пара в потребителе и снижению потерь теплоты с пролет-
ным паром. 

Конденсатоотводчики внедрены в системе пароснабжения АО 
«Херсонский целлюлозно-бумажный комбинат» (dу 40, Рр 4 – 6 шт.; dу 
50, Рр 5 – 5 шт.). 

Создание конструкционных сплавов на основе интерметаллида 
титан-никель [2], обладающих эффектом термомеханической памяти 
формы (ЭТПФ), позволило использовать их для изготовления цилинд-
рических пружинных силовых элементов.  

Они способны восстанавливать форму при температурах выше 
температуры начала обратного мартенситного превращения (t > Ан) 
практически мгновенно (не более 1 с). 

Разработан и запатентован способ изготовления пружинных си-
ловых элементов с ЭТПФ из конструкционных сплавов ТН-1К и ВСП-1 
[3], 

Разработаны конструкции термостатических конденсатоотводчи-
ков с ЭТПФ (dу от 15 до 40, рабочее давление до 1,0 МПа): 

с возвратной пружиной и фиксированным значением свободного 
хода пружины с ЭТПФ; 

без возвратной пружины и фиксированным значением свободного 
хода пружины с ЭТПФ; 

без возвратной пружины и регулируемым значением свободного 
хода пружины с ЭТПФ [4, 5], 

Термосиловой привод ИО конденсатоотводчиков содержит один 
или несколько подвижных штоков с установленными на них цилиндри-
ческими пружинными силовыми элементами с ЭТПФ с количеством 
витков n = 4 и диаметром проволоки d = 2··10-3 м. Масса одного силово-
го элемента (1…2) 10-3 кг (в зависимости от шага навивки). 

Анализ экспериментально установленных деформационно-
силовых характеристик пружинных силовых элементов из конструкци-
онных сплавов ТН-1 и ВСП-1 с диаметром и шагом навивки dн = 2d  и S 
= 4d для конденсатоотводчиков с условным диаметром dу ≤ 2·10-2 м и 
позволяет рекомендовать максимальный относительный рабочий ход 
тарелки клапана при температуре среды t = Ак (Ак – температура конца 
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обратного мартенситного превращения), определяемый из соотноше-
ния 

( )( ) .17,0
1р ≤

−−
=

ndS
hh  

Для исключения перекоса пружинного силового элемента при 
восстановлении памяти формы отношение диаметра потока к внутрен-
нему диаметру пружины составляет dш/dп  = 0,98…0,99. 

В конденсатоотводчиках с условным диаметром dу >2·10-2 м необ-
ходимо использовать несколько пружинных силовых элементов. Это 
вызывает усложнение конструкции и технологии изготовления изделий. 

При значительных расходах конденсата целесообразно исполь-
зовать несколько конденсатоотводчиков с dу ≤ 2·10-2

 м. 
По сравнению со стандартными термостатические конденсатоот-

водчики с ЭТПФ обладают следующими преимуществами: 
конструктивная и технологическая простота; 
ремонтопригодность; 
низкая инерционность (постоянная времени не более 2…3 с); 
миниатюрность конструкций (масса в 2,5…3,7 раза меньше); 
стоимость на порядок ниже; 
большой срок службы из-за высокой циклической стойкости мате-

риала термосиловых элементов (105…107 циклов); 
минимальные потери тепловой энергии с «пролетным паром». 
Более 400 конденсатоотводчиков с ЭТПФ внедрено на промыш-

ленных предприятиях Украины различных отраслей хозяйства. В 2013 
г. конденсатоотводчик с регулируемым свободным ходом пружины с 
ЭТПФ установлен в системе пароснабжения Ясиновского коксохимиче-
ского комбината (г. Макеевка, Донецкая обл.). 

В 2015 г. термостатический конденсатоотводчик (dу20) с ЭТПФ и 
регулируемым рабочим ходом ИО прошел промышленные испытания и 
внедрен в системе пароснабжения ООО «Понинковская картонно-
бумажная фабрика» (Акт № 1712/1 о внедрении изобретения от 
17.12.2015). 

На основании анализа экспериментально установленных дефор-
мационно-силовых характеристик стандартных стальных пружин сжа-
тия и пружинных силовых элементов с ЭТПФ созданы конструкции ре-
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гулируемых пружинно-клапанных термодинамических и термостатиче-
ских с ЭТПФ конденсатоотводчиков. 
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ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ У МЕХАНІЧНУ 
Автори: Лейбович Л.І., к.т.н. доцент; Коломієць А.Д.,  аспірант, Національний 
університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
             

 Економія енергетичних ресурсів відноситься до найголовніших 
завдань транспортного і енергетичного машинобудування. Одним із 
шляхів її вирішення є створення   економічних двигунів з ефективними 
енергозберігаючими системами. Українська теплова енергетика в да-
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ний час в основному використовує для генерації застарілі двигуни та  
енергоблоки з низьким ККД, котрі    в  значній мірі виробили свій ресурс. 
Усе це обґрунтовує необхідність в модернізації та     нарощування по-
тужностей. Поряд зі способами підвищення економічності теплових 
двигунів за рахунок вдосконалення їх конструкції і підвищення парамет-
рів робочого середовища (підвищення початкової температури газу, 
ступеня підвищення тиску в компресорі і ін.), Ефективним шляхом 
більш повного використання енергії палива (що спалюється) є утиліза-
ція вторинних енергоресурсів, що утворюються при роботі теплових 
двигунів, в тому числі і теплоти відпрацьованих газів теплових двигунів. 
           Найбільше   розповсюдження отримали парові та газові  турбіни. 
У зв’язку  з широким використанням газу як палива економічність газо-
вих турбін набуває особливої важливості. Цей показник важливий для 
зниження витрат природного газу на власні потреби і зменшення 
викидів в атмосферу діоксиду вуглецю (при спалюванні 1 кг природного 
газу утворюється 1,8 кг СО2). А також шкідливих оксидів азоту та вугле-
цю (NOx,СОх). Досягнення високої економічності газотурбінних устано-
вок пов’язане передусім з величиною температури продуктів згоряння 
після камери згоряння  . Проте за сучасно горівня розвитку 
матеріалознавства подальше підвищення температури продуктів зго-
ряння викликає серйозні труднощі. Тому в останні роки інтенсивно роз-
вивають газотурбінні установки, які працюють за складним 
термодинамічним циклом. До таких циклів належать регенеративний 
цикл (теплообмінник-регенератор на виході газової турбіни), цикли з 
проміжним охолодженням повітря в процесі стискання або з підігрівом 
продуктів згоряння в процесі розширення, подача пари в проточну час-
тину газово їтурбіни (технологія STIG), подача пари та утилізація води в 
конденсаторі на виході (технологія «Водолій», розроблена в Україні), 
бінарний повітряний цикл. використання складних термодинамічних 
циклів даєможливість підвищити потужність і ККД промислових 
газотурбінних установок без значного збільшення температури 
продуктів згоряння і за рахунок цього застосовувати перевірені практи-
кою конструкційні німатеріали та газотурбінні технології. Освоєння 
складних циклів пов’язане з ускладненням конструкції, збільшення 
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вартості виробництва, призводить до додаткових складнощів при 
експлуатації і технічному обслуговуванні [1]. 

Доцільно поставити питання про пошук альтернативних джерел 
перетворення теплової енергії у механічну (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Аналіз існуючих конструкцій перетворювачів теплової енер-
гії к механічну 
Перетворювач Зображення Принцип  дії ККД 
Парова турбі-
на Лаваля [2] 
 

 

Насос закачує робоче тіло в рідкому 
стані в нагрівач, де при високому тиску 
воно випаровується, далі пар потрап-
ляє в турбіну, в якій, розширюючись, 
здійснює роботу. Вал турбіни оберта-
ється і пускає в хід електрогенератор. 
Відпрацьований пар охолоджується, і 
робоче тіло конденсується. Далі речо-
вина в рідкому стані потрапляє в насос 
і цикл замикається. 

Терміч-
ний ККД 
цикла 
стано-
вить 
11…27% 

Тубіна  Тесла  
[3] 

 
 
 

Турбіна Тесли має просту без-
лопаткову конструкцію. Вона скла-
дається з плоских дисків, розтало-
ваних на валу з малим зазором між со-
бою. Робоче тіло подається в канали 
між дисками на периферії дисків і руха-
ється по спіралі між дисками до осі ро-
тора, розганяючи за рахунок тертя дис-
ки, а, значить, і ротор з генератором.  

ККД ту-
рбіни 
~48% 

Гідро-парова 
турбіна [4] 

 

Була запропонована реактивна турбіна 
з обертовими соплами Лаваля, з яких 
закінчується скипати потік перегрітої 
води. Цей потік створює реактивну тя-
гу, розганяє сопло і розкручує турбіну. 

ККД ~ 
30…46% 

Вихрова тур-
біна Шаубер-
гера 
[5] 
 

 

 Основна ідея двигуна Шаубергера - 
створення вихору всередині камери 
згоряння. Вихор створює розрядження, 
засмоктує повітря через турбіну, реа-
лізуючи робочий цикл "механічна ене-
ргія + тепло >>>міні торнадо + тепло 
>>> тяга + механічна  енергія".  

Не відо-
мо у  
зв’язку з 
відсутні-
стю дію-
чого 
зразка  
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Аналітичний шляхом виведено, що застосування гідро-парових 
турбін замість парових при використанні малих різниць температур 
промислових і природних вод дає можливість збільшити вироблення 
електроенергії в 2,1 рази.  

Доцільно застосовувати гідро-парові турбіни на потоках скидної 
води електростанцій і при використанні різниці температур води в океа-
ні. 

Необхідно найближчим часом звернути особливу увагу на дослі-
дження течії киплячих  потоків  рідини у гідро-парових перетворювачах 
теплової енергії у механічну. 
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Паровые двигатели (ПД) являются фактически первым образцом 
универсального источника механической энергии, который использует-
ся человеком. Классическая схема такого двигателя содержит сле-
дующие основные узлы: топочное устройство с паровым котлом (паро-
генератором); паропроводы и рабочую машину. В паровом котле теп-
ловая энергия от сгорания топлива расходуется на производство пара, 
который по паропроводам поступает в рабочую машину и совершает 
там полезную работу. 

Именно такая схема осуществления рабочего цикла — внешнее 
сгорание и внешняя генерация пара — обуславливает низкий КПД, 
вследствие присущих ей «врожденных» недостатков: наличие котла 
(отдельный агрегат сложной конструкции с большой массой, габарита-
ми и тепловыми потерями); наличие паропроводов (гидравлические и 
тепловые потери) и мятие пара на входе в рабочую машину. Как ре-
зультат — значение эффективного КПД лучших конденсационных ПД 
не превышали 15% [1]. По этому, ПД практически повсеместно были 
вытеснены поршневыми двигателями внутреннего сгорания (ПДВС), за 
исключением большой энергетики, базирующейся на применении тур-
боагрегатов [2].  

Тем не менее, по сравнению с ПД ПДВС обладают рядом сущест-
венных недостатков, являющихся следствием именно организации 
процесса сгорания внутри рабочей камеры. Главный из которых – ток-
сичность отработавших газов (ОГ). 

Особенно этот недостаток критичен для судовых ПДВС, являю-
щихся одним из основных загрязнителей воздушного бассейна, приле-
гающего к судоходным акваториям. 
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Одним из направлений, позволяющих существенно улучшить 
прежде всего экологические показатели судовых ПДВС является пода-
ча воды в рабочую камеру двигателей. Так, в частности, на ПДВС 
фирмы Wӓrtsilӓ, оборудованных системами прямого впрыска воды в 
камеру сгорания (15-70% от цикловой подачи топлива) отмечено сни-
жение выбросов NOx на 50-60%, при незначительной потере мощности 
[3]. 

Однако, данной технологии присущи и серьезные недостатки, 
связанные, прежде всего, с существенным различием физических 
свойств воды и жидких топлив, используемых в судовых ПДВС. Осо-
бенно это касается отрицательного воздействия паров воды на разви-
тие процесса сгорания и опасности преждевременного разрушения 
элементов камеры сгорания от резких температурных перепадов. 

Дальнейшим развитием вышеуказанной технологии с целью 
улучшения экономических и экологических показателей судовых ПДВС, 
по мнению авторов, может быть организация парового цикла внутрен-
него сгорания с раздельной подачей топлива и воды на базе форка-
мерно-факельного двигателя [4]. Вариант конструктивной схемы для 
реализации такого цикла представлен на рис.1. 

 

Рис. 1. Вариант конструктивной 
схемы парового цикла внутреннего 

сгорания: 
1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 – 
крышка цилиндра; 4 – главный 

впускной (выпускной) клапан; 5 – 
водяная форсунка; 6 – основная 
камера; 7 – форкамера; 8 – топ-
ливная форсунка; 9 – впускной 

клапан форкамеры; 10 – свеча за-
жигания.  

 
Один из возможных способов организации протекания цикла 

представляется авторам следующим образом. В процессе наполнения 
основная камера запитывается воздушным зарядом, а форкамера – 



338 Cуднова енергетика: стан та проблеми 
 

горючей смесью. В конце такта сжатия водяная форсунка впрыскивает 
в основную камеру порцию воды, а свеча зажигания воспламеняет го-
рючую смесь, сконцентрированную в форкамере. Продукты сгорания 
вырываются через соединительный канал в основную камеру и пере-
гревают находящийся там водяной туман. Образовавшийся перегретый 
водяной пар воздействует на днище поршня, заставляя последний пе-
ремещаться в цилиндре для осуществления рабочего хода. То есть, 
рабочим телом будет именно перегретый водяной пар, вследствие его 
подавляющего количества относительно концентрации компонентов 
продуктов сгорания. 

Предварительные теоретические изыскания на математической 
модели позволили получить следующие значения улучшения экономи-
ческих и экологических (вследствие прямого снижения расхода топли-
ва) показателей дизеля 4Р11/12,5 (Д-240) при осуществлении парового 
цикла внутреннего сгорания: Nemax=59кВт/2200мин-1 – 70,6кВт/1120мин-

1; geNemax=238г/кВтчас – 142г/кВтчас. Максимальная расчетная темпе-
ратура пара в начале процесса расширения – tmax=3500С. При этом бы-
ли приняты ряд допущений и упрощений. В частности, предполагалось, 
что процессы сгорания и теплопередачи от горючих газов к водяному 
туману осуществляются идеализированно. 

В целом, как показывает анализ результатов данных исследова-
ний, применение парового цикла внутреннего сгорания может являться 
путем существенного улучшения экономических и экологических пока-
зателей судовых ПДВС. При этом, способы организации и конструктив-
ное воплощение для реализации парового цикла внутреннего сгорания 
могут быть разнообразными.  
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Обработка резанием пластичных материалов сопровождается 
появлением большого количества сливной стружки. В случае обработ-
ки сверлением сливная стружка забивает каналы отвода стружки, что 
приводит к необходимости останова производственной операции и за-
трудняет эксплуатацию оборудования. Таким образом, актуальной тех-
нологической задачей является обеспечение надёжного дробления 
стружки при обработке резанием. 

Использование вибрационных технологий обработки резанием 
является одним из возможных решений получения сегментной стружки 
[1]. Путём правильного выбора комбинации частоты и амплитуды виб-
раций для заданного сочетания частоты вращения, подачи и геометрии 
инструмента обеспечивается надёжное дробление стружки, и снижение 
средних значений сил резания, Что приводит к увеличению срока 
службы инструмента, и к снижению затрат энергии на обработку. 

Осевые вибрации инструмента достаточно больших амплитуд мо-
гут приводить к выходу инструмента из материала, а, следовательно, 
обеспечивать дробление стружки. При этом, затирание по задней по-
верхности, приводит к повышенному износу инструмента. В случаема-
лых амплитуд и радиальных колебаний резание будет прерываться не 
из-за выхода инструмента из материала, а из-за превышения вибро-
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скорости инструмента над скоростью главного движения. Т.е. будет 
происходить кратковременный останов процесса резания,во время ко-
торого улучшается подвод смазки в зону резания, интенсифицируются 
процессы охлаждения инструмента. Кроме того, при сверлении с осе-
выми вибрациями возникает эффект самонаведения инструмента, за 
счет многократного взаимодействие боковой части режущих кромок с 
уже обработанной боковой поверхностью отверстия.Таким образом, 
целесообразно возбуждение преимущественно крутильныхколебаний 
инструмента в сочетании сосевыми. При этом необходимо правильно 
выбирать частоты и амплитуды вибраций с тем, чтобы свести негатив-
ные эффекты к минимуму.Амплитуда колебаний не должназначитель-
но превышать минимальных величин, обеспечивающих дробление 
стружки, и соответствовать размерам зерна материала заготовки (3…5 
мкм)[2]. 

Основными типами устройств задания внешнего гармонического 
возбуждения являются конструкции кинематического с возбуждения. 
Кроме того, существуют вибросверлильные головки с применением 
пьезоэлектрического, электромагнитного  и других физических принци-
пов сообщения механической энергии. Однако они сообщают возбуж-
дение малых амплитуд и высоких частот и потому используются для 
дробления стружки лишь при очень малых значениях подач. Недостат-
ками существующих решенийтакже является трудностьрегулирования 
амплитуды возбуждения для конкретных[2]вибропатронов, а также по-
вышенный износ деталей вибрационного устройства.Вибрационные же 
головки кинематического принципа работы, использующие энергию 
главного движения, способны сообщать инструменту возбуждение на 
гармониках, пропорциональных частоте вращения шпинделя в низко-
частотном диапазоне и с необходимыми величинами амплитуд. 

Разработана конструкция вибросверлильной головки для сверле-
ния глубоких отверстий в вязких материалах с использованием кру-
тильно-продольных автоколебаний инструмента с переменной жестко-
стью. В основу конструкции входит волновой преобразователь в виде 
борштанги с тремя призматическими пазами. Для регулировки жестко-
сти используется принцип перемещения сплошного сечения при изме-
нении вылета борштанги, фиксация и регулировка которого осуществ-
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ляется цанговым зажимом, при этом обеспечиваются по две гармоники 
крутильных и осевых колебаний. Дробление стружки осуществляется 
преимущественно за счет крутильных колебаний, а осевые вибрации 
обеспечивают самонаведение инструмента. 

Вывод 
Предложенная конструкция вибросверлильной головки позволяет 

эффективно дробить стружку при сверлении глубоких отверстий в вяз-
ких материалах за счет использования двух гармоник крутильно-
продольных автоколебаний вибрационного преобразователя. Частота 
и амплитуда колебаний в низкочастотном диапазоне (до 200 Гц) легко 
настраивается и регулируется, что позволяет улучшить качество обра-
батываемой поверхности и обрабатываемость материала, повысить 
стойкость инструмента и производительность обработки. 
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Элементы из сплавов с памятью формы (СПФ), объединяя в себе 
термочувствительные и силозадающие функции, и обладая большой 
удельной мощностью и цикловым ресурсом, в значительной степени 
удовлетворяют требованиям создания простых, малоинерционных и 
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надежных силовых элементов, а также устройств, реагирующих на из-
менение тепловыделений в паре трения при изменении ее режима ра-
боты и обеспечивающих подачу необходимого количества смазки, 
осуществляя обратную связь от узла трения к масляной системе. 

В схемах адаптивных устройств [1] СПФ могут выполнять функции 
либо термочувствительного элемента, либо силового привода, сраба-
тывающего от системы управления, либо объединять эти функции, что 
позволяет минимизировать и упростить конструкцию и повысить на-
дежность устройства. 

Анализ основных схем термосиловых приводов на базе сплавов с 
эффектом памяти формы [2,3] показывает, что одними из наиболее 
перспективных являются приводы с силовыми элементами в виде ци-
линдрических стержней и спиральных пружин, что позволяет рекомен-
довать упругие элементы при разработке различных регулирующих 
устройств, малогабаритной тепловой арматуры, приводов циклического 
действия исполнительных устройств. 

Однако, сведения о характеристиках данных элементов, в непо-
средственной связи с практическими вариантами реализации их в кон-
струкциях практически отсутствуют. Поэтому для создания инженерных 
методик расчета рабочих элементов в виде спиралей из СПФ был про-
веден ряд экспериментальных исследований по изучению влияния 
геометрических параметров и термосиловых воздействий на их рабо-
чие характеристики. В результате установлены режимы термической и 
термомеханической обработки для формирования оптимальных функ-
циональных возможностей термосиловых элементов с эффектом па-
мяти формы. 

На основании экспериментальных данных была разработана фе-
номенологическая модель термомеханического поведения силовых 
элементов из СПФ, в основу которой заложены уравнения кинетики 
фазовых превращений с использованием внутренней переменной, ха-
рактеризующей степень развития превращения. 

Уравнения системы описывают взаимосвязь деформационно-
силовых и температурных параметров силовых и пружинных элемен-
тов в интервале фазовых превращений и кинетику прямого и обратного 
мартенситного превращения. 
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Фазовое превращение рассматривается как процесс, происходя-
щий за конечный интервал времени, что позволяет получить механиче-
скую характеристику силового элемента из СПФ в виде зависимости 
развиваемого данным элементом усилия от времени t. 

Сечение поверхностей 0),,( =γτ Tf , полученных на основании дан-
ной феноменологической модели (τ – касательное напряжение, γ – де-
формация сдвига, Т – температура), соответствующими плоскостями 
или поверхностями (определяются начальными условиями или задан-
ными параметрами процессов) позволяет описывать процессы измене-
ния термомеханических характеристик силовых элементов при различ-
ных режимах испытаний или эксплуатации (изотермические методы, 
режимы постоянной деформации или напряжения). 

Вывод 
На основе предложенной математической модели разработана 

методика проектирования термосиловых приводов дистанционно 
управляемых и автоматически действующих исполнительных уст-
ройств, которая позволяет определять их эксплуатационные характе-
ристики и конструктивные параметры, а также установить объем и по-
следовательность конструкторско-технологических мероприятий на ка-
ждой стадии проектирования. 

Управление приводом осуществляется варьированием интенсив-
ности нагрева, т.е. заданием функции Т(t). При этом достигается изме-
нение скорости перемещения исполнительного звена в широких пре-
делах без изменения нагрузочной способности. 
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Експлуатація суднових допоміжних котлів супроводжується утво-
ренням шкідливих речовин, які забруднюють атмосферу та водний ба-
сейн. До атмосфери викидаються продукти згоряння палива, у воду 
зливаються реагенти та продукти хімічного очищення котлів. Основни-
ми шкідливими компонентами, які містяться в димових газах при 
спалюванні в котлах мазуту, є наступні: оксиди сірки SO2 та SO3, азоту 
NОx, вуглецю CO та CO2; ванадію V2O5; вуглеводні; бенз(а)пирен 
С20Н12; тверді частинки. Допоміжний котел паропродуктивністю 0,28 кг/с, 
що працює на мазуті, викидає до атмосфери 4 кг SO2 і 2,25 кг NОx за го-
дину. Кількість твердих речовин в продуктах згоряння 1 кг мазуту в 
залежності від його складу та організації процесу спалювання може ко-
ливатися в межах 0,15…7,0 г. Вимоги Додатку VI до МАРПОЛ-73/78 від 
26 вересня 1997 р., які вступили в дію 19 травня 2005 р., запроваджу-
ють правила запобігання забрудненню атмосфери з суден й межі 
викидів оксидів азоту й сірки. Останнім часом відомі іноземні фірми 
"Альфа Лаваль Ольборг Індастріз", "Сааке" та ін. приділяють значну 
увагу розробці екологічних суднових котлів [1, 5, 6, 7].  

Оксиди азоту є найбільш небезпечними серед усіх продуктів зго-
ряння, які забруднюють атмосферу, тому для зменшення негативного 
впливу необхідно вживати заходів щодо зменшення утворення оксидів 
азоту в процесі горіння. Це досягається удосконаленням процесу 
горіння (первинні методи) або шляхом очищення продуктів згоряння 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU97592.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU97592.html


Секція № 3. Енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці 345 
 

(вторинні методи). До первинних належать такі методи: допалювання, 
стадійної подачі повітря, рециркуляції димових газів до топки, 
модернізації пальників, уприскування води або пари. Селективне 
некаталітичне і селективне каталітичне відновлення представляють 
групу вторинних методів [2, 3]. 

Оксиди азоту утворюються головним чином за рахунок азоту та 
кисню повітря у високотемпературній області горіння (при температурах 
більше 1500 оС) та в результаті окиснення власного азоту палива. Ви-
киди оксидів азоту визначаються концентрацією кисню у зоні горіння та 
температурою процесу, крім того, суттєвий вплив має час перебування 
компонентів в зоні високих температур. Зниженням коефіцієнта над-
лишку повітря з 1,2 до 1,02 можна зменшити викиди NОx на 50…70 %. 
Рециркуляцією димових газів до топки котла можна забезпечити тем-
пературу в зоні активного горіння нижче 1500 оС та пригнітити утворен-
ня NОx. Зниження температури горіння пояснюється зменшенням 
швидкості ланцюгових реакцій внаслідок присутності інертних газів і 
зниження концентрацій реагуючих речовин. В результаті випробувань 
встановлено, що рециркуляцією до топки 25 % димових газів можна 
зменшити емісію NОx майже у два рази. Відносна частка рециркуляції 
визначається як відношення маси димових газів, які відбираються на 
рециркуляцію, до маси димових газів після місця відбору. Найбільше 
зниження утворення оксидів азоту досягається при попаданні усієї 
кількості рециркулюючих газів в зону активного горіння у випадку їх 
повного попереднього перемішування з дуттьовим повітрям. В судно-
вих котлах типу FMB-VF-LONOX фірми "Сааке" з рециркуляцією димо-
вих газів до топки викиди NOx не перевищують 0,3 г/нм3 при спалюванні 
важких сортів рідкого палива та 0,12 г/нм3 – легких [1, 2, 3, 7]. 

На основі розробленої математичної моделі, реалізованої на 
ЕОМ, були визначені основні техніко-економічні показники роботи суд-
нового допоміжного котла типу Ольборг СНВ без рециркуляції та з 
рециркуляцією газів до топки. Котел вертикально-циліндричний газо-
трубний з повністю водоохолоджуваною топкою [6].  
Паропродуктивність котла на номінальному навантаженні без 
рециркуляції газів 2,0 т/год, а коефіцієнт корисної дії – 84 %. Коефіцієнт 
надлишку повітря 1,15. Усі розрахунки виконані на основі рекомендацій 
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нормативного методу теплового розрахунку котельних агрегатів 1998 р. 
На рис. 1 представлені результати розрахунку температурних 
параметрів роботи котла. 

 
Рис. 1. Залежність температур, оС: адіабатної (θад), на виході з топки (θт) 
та відхідних газів (θвід), від рециркуляції, %, димових газів до топки котла 

 
ВИСНОВКИ 

 Рециркуляція димових газів до топки котла в діапазоні 0…30 % 
призводить до значного зниження адіабатної температури на 355 оС (з 
1918 до 1563 оС). Температури газів на виході з топки зменшується ли-
ше на 67 оС (з 1110 до 1044 оС). Це пояснюється тим, що разом з 
падінням адіабатної температури зменшується і теплосприймання топ-
кових екранів на 112 кВт (з 740 до 628 кВт) . При цьому теплосприй-
мання  конвективного паротвірного пучка зростає на  48 кВт (з 651 до 
699 кВт) через значне збільшення швидкості газів (з 6,42 до 8,04 м/с). 
Коефіцієнт корисної дії котла зменшується з 84,3 до 80,4 %, а його 
паропродуктивність  – з 0,556  до 0,547 кг/с. 
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мия», Одесса 
 

При эксплуатации всех типов судов возникает проблема возник-
новения, сбора, хранения и последующей переработки нефтесодер-
жащих вод (НСВ). Сепарация таких вод, в состав которых в основном 
входят продукты нефтехимии является одной из самых актуальных. 
Эта проблематика напрямую связана с использованием природных ре-
сурсов и контролем за состоянием экологии и биосферы в планетар-
ном масштабе. Вопросы регенерации отработанных продуктов нефте-
химии помимо экологического эффекта приобретают важный экономи-
ческий аспект. Неосмотрительный сброс НСВ приводит к загрязнению 
почв и водоемов, а бесконтрольное сжигание приводит к загрязнению 
воздуха вредными веществами. 
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На судах НСВ возникают при работе машинных отделений, в ча-
стности при эксплуатации судовых механизмов, и при мойке танков, ко-
гда транспортируются нефть или продукты нефтехимии. В случае ра-
боты машинного отделения количество НСВ напрямую определяется 
техническим состоянием используемого оборудования, соблюдением 
правил технической эксплуатации и мощностью главного двигателя су-
довой энергетической установки. При проведении работ по очистке 
танков объем возникающих НСВ определяется видом транспортируе-
мого груза, рабочим агентом, используемым для очистки (например, 
вода, сырая нефть) и гидравлическим качеством (смачиваемостью) по-
верхности, которая подвергается очистке. 

В соответствии с требованиями MARPOL 73/78 на каждом судне 
должны быть установлены устройства очистки НСВ. В их технологиче-
скую схему входят сборные танки, сепараторные установки с выходной 
концентрацией нефтепродуктов менее 15 ppm и автоматические кла-
паны, которые вместе с контрольно-измерительными приборами обес-
печивают контроль за качеством сброса очищенной воды. Обычно пе-
риодичность замера концентрации нефтепродуктов на лини сброса со-
ставляет не более 20 с. Первичная концентрация нефтепродуктов в 
НСВ всегда является величиной переменной. Ее эксплуатационный 
диапазон составляет от 0,1 до 99 %. Достаточно важным фактором яв-
ляется степень дисперсности нефтепродуктов по отношению к водной 
компоненте смеси. 

Необходимо отметить, что граница очистки 15 ppm является 
верхним пределом для большей части водного пространства, но в ряде 
случаев, в так называемых особых районах (Средиземное, Черное, 
Балтийское, Красное моря, Большой Барьерный риф Австралии и т.д.) 
сброс льяльных вод за борт вне зависимости от степени их очистки во-
обще запрещен. 

Технология очистки НСВ напрямую определяется требованием к 
величине выходной концентрации нефтепродуктов. В зависимости от 
этого параметра используются различные принципы очистки. В ходе 
анализа всех известных конструкций сепараторов НСВ была разрабо-
тана классификация их принципов работы. К базовым принципам экс-
плуатации относятся следующие: 
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а) физический; в данном случае используются основные принци-
пы гидродинамического поведения многофазной жидкости под дейст-
вием на нее сил различной природы, при этом чаще всего используют-
ся силы гравитации, давления, вибро- или акустические колебания; 

б) химический; при его использовании за счет введения в поток 
различных химических реагентов обеспечивается увеличение степени 
дисперсности нефтяных частиц с их последующей механической 
фильтрацией (как правило используется электролиз и озонирование); 

в) биологический; данный принцип работы основан на введении в 
НСВ микроорганизмов, которые в ходе своей жизнедеятельности обес-
печивают разложение нефтепродуктов [1]. 

Типичными составляющими НСВ являются нефть и ее тяжелые 
продукты. В общем случае эти компоненты представляют собой рас-
твор высокомолекулярных соединений в низкомолекулярных. В смеси с 
водой они представляют собой обычную дисперсную систему. При 
проведении сравнительного анализа нефтяных компонент НСВ было 
отмечено, что они могут существенно отличаться по своим основным 
физическим свойствам. При этом все примеси, содержащиеся в НСВ 
можно разделить на четыре группы:  

1 группа − взвеси в виде тонкодисперсных суспензий и эмульсий;  
2 группа − коллоиды и высокомолекулярные соединения;  
3 группа − газы и растворенные в воде органические вещества;  
4 группа − соли, кислоты и основания. 
Степень дисперсности нефтепродуктов в НСВ варьируется в ши-

роком пределе и, рассматривая гидростатическое поведение много-
фазной жидкости можно констатировать, что хорошо подвергаются 
плотностной стратификации те нефтепродукты, у которых диаметр ка-
пель превышает сотые доли миллиметра. При хранении и отстаивании 
такие грубодисперсные составляющие занимают верхние слои рас-
сматриваемого объема. Для последующего отделения и переработки 
наибольший интерес представляют собой тонкодисперсные частицы с 
диаметром менее 1 мкм. За счет компенсации силы Архимеда силами 
поверхностного взаимодействия с водой они не всплывают и находятся 
во взвешенном состоянии, образуя фактически обычную эмульсию. 
Степень эмульгирования всегда повышается в случае транспортировки 
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льяльных вод, что в основном определяется турбулентными пульса-
циями движущегося потока и механическим смешением при прохожде-
нии через рабочие органы нагнетательного оборудования. При своем 
движении такие эмульсии подчиняются закону трения жидкости Шве-
дова-Бингама [2] и в диапазоне температур от 50 до 80°С могут быть 
отнесены к классу вязкоупругих жидкостей. При дальнейшем повыше-
нии температуры в эмульсиях начинают проявляться свойства ньюто-
новских жидкостей. Концентрация тонкодисперсной нефтяной состав-
ляющей обычно лежит в пределах от 20 до 50 мл на 1 л водной фазы 
[3]. 

В том случае, когда рассматривается неподвижная жидкость при-
менительно к процессу стратификации СЛВ можно применять закон 
Стокса. Расслоение будет происходить тем быстрее, чем ниже значе-
ние вязкости смеси и больше размер частиц водной составляющей.  

На процесс разделения НСВ в статическом режиме на состав-
ляющие оказывает влияние много факторов: концентрация, размеры 
частиц, механизм их взаимодействия между собой, свойства сред и т.д. 
В такой дисперсной системе как НСВ диссипация энергии, вызываемая 
сопротивлением сил вязкостного происхождения, обычно расходуется 
по трем направлениям: вязкость, которая проявляется в дисперсной 
среде; взаимодействие движущейся дисперсионной среды с взвешен-
ными частицами; структурные изменения вызываемые взаимодействи-
ем частиц дисперсной фазы. 

С точки зрения переработки составляющих судовых НСВ следует 
отметить важность температурного диапазона технологического про-
цесса. Данный параметр существенно видоизменяется в зависимости 
от вида составляющей. Так, например, основные кинематические свой-
ства (касательное напряжение и вязкость) тяжелых топлив в диапазоне 
температур от 0 до 25°С изменяются практически по линейному закону, 
а существенно нелинейный характер поведения начинается только с 
30°С. 

Проведенный анализ главных компонент судовых льяльных вод, 
их основных реологических свойств, а также методов и устройств, при-
меняемых для их хранения, транспортировки и переработки указал на 
необходимость разработки принципиально новой технологии по их от-
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делению от основной водной компоненты. В этом случае целесообраз-
но использовать техническое решение, предусматривающее разделе-
ние водной и нефтяной компонент только за счет использования физи-
ческих свойств сепарируемых НСВ. В практическом использовании но-
вая технология должна быть простой и задействовать при своем вне-
дрении минимальный набор судового механического оборудования 

Одним из вариантов подобного подхода может являться исполь-
зование эффекта холодного кипения жидкости за счет процесса супер-
кавитации внутри специально спрофилированной рабочей камеры, яв-
ляющейся неотъемлемой частью судовой системы сепарации. При та-
ком техническом решении характер поведения перерабатываемого по-
тока судовых НСВ будет всегда напрямую определяться исключитель-
но условиями его движения внутри кавитационной камеры.  

Для технического решения данной проблемы было предложено 
использовать в устройствах по очистке НСВ поворотные обтекатели 
дисковой формы. Фактически, за счет возникающих специфических 
особенностей гидродинамического взаимодействия ограниченного по-
тока с такими обтекателями, может быть достигнут, практически мгно-
венный, а самое главное полный отбор инерционного напора у движу-
щегося потока рабочей жидкости. Обтекатели могут выступать единст-
венными техническими устройствами, которые играют роль гасителей 
кинетической энергии движущейся рабочей жидкости.  

Необходимо отметить, что в настоящее время данные по теории 
взаимодействия ограниченного потока высоковязкой жидкости с обте-
каемыми телами являются немногочисленными. Известные результаты 
очень разрознены и достаточно сложно поддаются системному анали-
зу. В основном это связано, с главным свойством пограничного слоя – 
допускать при некоторых обстоятельствах возникновение возвратного 
течения в непосредственной близости от поверхности обтекателя. В 
случае гидродинамической очистки НСВ последний фактор будет на-
прямую определяться вязкостью жидкости и самое главное определять 
эффективность работы предложенного технического решения. При 
этом положение точки отрыва потока является очень чувствительным к 
форме тела, поскольку она напрямую влияет на распределение ло-
кального давления движущегося потока. 
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Результаты испытаний котла КВГ-34К при использовании мазута 
и ВТЭ показали следующее. При сжигании чистого товарного топлива 
М100«В» при коэффициенте избытка воздуха α = 1,3…1,4 развитие 
факела сопровождается искрообразованием с сажевыми языками, фа-
кел темного цвета. Догорание топливных частиц и коксовых остатков 
заканчивается на выходе из пароперегревателя, что приводило к росту 
отложений на поверхностях нагрева и ухудшению среднеэксплуатаци-
онных экономических показателей котла. 

При сжигании ВТЭ на основе того же топлива с влагосодержани-
ем только на уровне 8…10 % в топке исчезали искры и сажевые языки, 
а факел становился светлее и уменьшался в размерах. При дальней-
шем увеличении обводненности степень заполнения топки факелом 
уменьшилась примерно в 2,5 раза. 

С увеличением влагосодержания топлива до 25…30% температу-
ра уходящих газов на всех нагрузках практически не изменяется, 
уменьшились потери с химическим и механическим недожогами даже 
при малых коэффициентах избытка воздуха. Стало возможным значи-
тельное уменьшение α на малых и средних нагрузках, тогда как при 
сжигании мазута М100 α достигают величины 1,6…1,8. В результате 
снижения α заметно уменьшаются тепловые потери с уходящими газа-
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ми, что компенсирует затраты теплоты на испарение избыточной воды 
в топливе и повышает КПД котла на 1…1,5 %. Анализ показал, что са-
жистых частиц в отложениях осталось только 5…7 % по массе, а при 
сжигании товарного «сухого» топлива количество сажи в отложениях 
составляло 30…50 %. 

Опубликованы также данные о результатах использования явле-
ния кумулятивного удара, создаваемого в кавитаторе, для улучшения 
распыления мазута, орэмульсии. При использовании специального ка-
витатора, который обеспечивает множественный кумулятивный удар 
(МКУ) удалось добиться 100%-ного выгорания мазута на расстоянии 2...3 
м от выходного сечения вихревой горелки. Число кавитации σі в горло-
вине сопла Вентури кавитатора составляло: при низких давлениях (ме-
нее 0,5 МПа) σi ≈ 0,8 (низкий уровень кавитации или легкая кавитация); 
при средних давлениях (около 3,0 Мпа) σi = 0,4...0,2 (умеренная кавита-
ция); при высоких давлениях (около 6,0 МПа) σi < 0,2 (тяжелая кавита-
ция). Экстремальное значение полной поверхности капель было полу-
чено при давлении 2,4 МПа и σi = 0,2. МКУ достигает максимума на рас-
стоянии 10... 40 мм от кавитатора. Несколько экстремумов, которые оце-
нивались по среднему значению энергии диссипации («сток» энергии) по 
длине факела распыла МКУ, подтверждают, что максимум энергий дис-
сипации приходится на промежуток, расположенный на расстоянии 10... 
40 мм от выхода из кавитатора. Это явление, по нашему мнению, под-
тверждает процесс создания акустических волн в зоне горения. 

Из диаграммы распределения капель по размеру при распылива-
нии МКУ-фракция в 47 раз больше по числу капель по сравнению с 
обычным режимом распыливания. Благодаря наличию тонкой фракции 
(10... 15 мкм) длина факела и длительность выгорания меньше, а пол-
нота сгорания жидкого топлива за кавитатором больше, чем у совре-
менных центробежных форсунок. 

При сжигании мазута (аналог М40) и орэмульсии без подачи пара 
в пламени наблюдались белые вспышки, соответствующие режиму го-
рения водорода. Между белыми вспышками вид пламени за кавитато-
ром такой же, как и при обычном сжигании орэмульсии, что, по нашему 
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мнению, объясняется мгновенными вспышками водорода, выделяюще-
гося при микровзрывах капель эмульсии. 

Применение кавитатора позволяет улучшить полноту сгорания 
орэмульсии до 98%. При горении этого вида ВТЭ в нескольких метрах 
от горелки было зарегистрировано белое пламя с выгоранием около 
100%, что авторами объясняется диссоциацией углеводородов под 
влиянием МКУ. Полное выгорание орэмульсии при избытке воздуха α = 
0,98 стало возможным, по мнению авторов, благодаря компенсации 
недостатка воздуха кислородом, выделяющемся из пленки орэмуль-
сии. Выброс водорода и других продуктов диссоциации также ведет к 
улучшению процесса реагирования. Этот вывод подтверждает данные 
о реакции кислорода воды эмульсии с углеродом мазута при сжигании 
ВТЭ. 

При тяжелой кавитации, возбуждаемой кавитатором, пламя орэ-
мульсии и пламя мазута характеризуются стабильностью горения и ос-
лепительно белым излучением. Множественный кумулятивный удар 
устранял образование легкоплавких эвтектик и приводил к самоочистке 
поверхностей нагрева до металлического блеска, чем объясняется, по 
нашему мнению, снижение интенсивности высокотемператур-ной кор-
розии, установленного в ходе экспериментальных исследований, про-
веденных в ХФ НУК. 

Кроме того, пламя мазута при распыливании с умеренной кавита-
цией повышает КПД котла на 1,5% и вследствие самоочистки поверх-
ностей улучшается теплообмен, обусловливая дальнейший рост КПД. 

Использование ВТЭ привлекает внимание исследователей и экс-
плуатацион-ников возможностью одновременного решения ряда задач 
– повышения экономичности ДВС, уменьшения нагарообразования, 
дымности и токсичности отработавших газов, снижения уровня шума. В 
ходе экспериментальных исследований установлено, что добавление к 
топливу 5…10 % воды ускоряет процесс сгорания в 5-6 раз. Во время 
проведения испытаний главных судовых дизелей 6ДКРН74/160-3 опти-
мальное водосодержание ВТЭ приготавливаемой на базе зарубежных 
мазутов IFO-40, IFO-180 поддерживалось в пределах 17…25 %, расход 
топлива при этом снижался на 12…15 %. При проведении испытаний 
работы дизель-генератора с приводным двигателем 6 ЧН 25/34 на 
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стенде Первомайского дизелестроительного завода водосодержание 
ВТЭ достигало 50 %. Анализ испытаний, проведенных на 25 двигателях 
различной конструкции с использованием как дизельного, так и тяже-
лых сортов топлив, показал, что в большинстве случаев максимальная 
экономия топлива достигается при концентрации воды в ВТЭ, состав-
ляющей 10…20 %. Максимальная величина экономии топлива 4,2 % 
достигнута при концентрации воды в топливе 18 %. Снижение нагаров 
на деталях ЦПГ и газовыхлопном тракте составило 43 %, отложения 
стали более рыхлыми, пористыми и легкоудаляемыми. Существенно 
снизилась дымность выхлопа. Это позволило увеличить период между 
моточистками с 4000 до 7000 ч. Температура отработавших газов сни-
зилась пропорционально увеличению концентрации воды в ВТЭ за 
счет расхода тепла на испарение воды. 

Для достижения минимальной энергии при создании эмульсий 
необходимого качества необходимо превращать вводимую энергию в 
форме коротких мощных импульсов в течение определенного времени 
при рециркуляционной схеме подготовки ВТЭ. Механизм дискретно-
импульсного введения энергии (ДИВЭ) является современным инаибо-
лее перспективным способом интенсификации процессов диспергиро-
вания. По мнению многих ученых и практиков именно кавитация явля-
ется обязательным явлением механизма ДИВЭ. 

В результате развития кавитации в жидкой фазе образуется 
большое количество газопаровых пузырьков, которые выполняют роль 
микротрансформаторов, превращающих аккумулированную в системе 
потенциальную энергию в кинетическую энергию радиального движе-
ния среды вблизи каждого пузырька. Этот кумулятивный механизм 
кратковременной локализации энергии в малых пространственных об-
ластях обеспечивает ударное действие концентрированной энергии в 
форме короткого импульса. В конечном итоге первичные процессы в 
кавитационных пузырьках приводят к образованию в ультразвуковом 
поле радикалов Н+ и ОН-, которые частично рекомбинируют и после 
попадания в жидкую и газообразную фазу реагируют с растворенными 
веществами. Знание первичных и вторичных элементарных процессов, 
которые происходят в кавитационных полях, позволят создавать новые 
высокоэффективные технологии. 
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Современные публикации, результаты проведенных исследова-
ний показывают, что сжигание водотопливных эмульсий (ВТЭ) предос-
тавляет возможность комплексного решения проблем экономии пер-
вичного жидкого топлива, улучшения экологических показателей. Све-
дения о величине теплоты сгорания ВТЭ противоположные:  

1) если добавка воды ВТЭ рассматривается как чисто физический 
процесс, то низшая теплота сгорания эмульсии снижается с 40,76 
МДж/кг (при Wr = 0%) до 28,7 МДж/кг (при Wr = 30%), т.е. почти в 1,5 
раза; 

2) теплота сгорания ВТЭ при Wr = 20% равна 39520 кДж/кг за счет 
окисления всего количества Н2, содержащегося в воде эмульсии, коли-
чество которого расчитано по уравнениям диссоциации (а не пиролиза) 
Н2О в процессе предпламенных реакций (практически равна Qi

r мазута 
39260 кДж/кг) чем и обеспечивается 20% экономии мазута; 

3) Qi
r мазута без обработки 40280 кДж/кг, а после кавитационной 

обработки 41290 кДж/кг, Qi
r ВТЭ на основе мазута 43800 кДж/кг (без 

указания конкретного значения водосодержания Wr. 
Для оценки участия присадки воды в процессе сгорания топлива в 

ДВС тяжелокислородную воду Н2О18 вводили в цилиндр двигателя. Со-
гласно анализу выпускных газов 45...60% общего количества введенно-
го изотопа О18 находилось в соединении с углеродом в виде СО2, что 
позволяет сделать вывод о количестве Н2 из Н2О18, принявшего уча-
стие в процессе горения с выделением дополнительного количества 
теплоты, вследствие чего значение Qi

r должно возрастать. 
По мнению акад.Семенова Н.Н., чтобы цепная лавина могла раз-

виваться необходимо искусственно в ничтожно малый промежуток 
времени создать в системе некоторую концентрацию активных цен-
тров. При этом в сплошь разветвленных цепных реакциях концентра-
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ции активных центров должны достигать десятков процентов от кон-
центрации исходных веществ. На всех кривых скоростей реакции сме-
сей 2Н2 + О2 заметен сравнительно длинный период индукции τ, то 
есть время, когда реакция еще не регистрируется применяемым при-
бором. Лишь после этого реакция становится заметной, быстро разви-
вается и заканчивается. Такого рода период индукции характерен как 
для быстрых реакций типа рассматриваемого здесь горения водорода, 
так и для более медленных реакций (например, окисление углеводоро-
дов). Поэтому в этом случае тем более важно наличие определенного 
количества предварительно полученных активных центров (Н+, ОН-). 
Предварительное получение активных центров в виде Н+ за счет ак-
тивной кавитационной обработки ВМЭ с кавитационным числом на 
уровне 0,2 и меньше существенно сократит время индукции до мини-
мума и, кроме того, приведет к вводу в корень факела определенного 
количества Н+. Поэтому на первичной стадии горения термического 
разложения углеводородов с выделением свободных радикалов долж-
на выделиться теплота рекомбинации Н+ или горения Н2.  

Как показывают исследования эффективность процесса горения 
при сжигании водомазутной эмульсии (ВМЭ) более высокая, чем при 
сжигании стандартного мазута или при вводе воды и водяных паров в 
зону горения. Исследования влияния ввода воды, водяных паров и 
сжигания ВМЭ на процессы горения, эмиссию NOx, SO2 проводились на 
экспериментальной установке при сжигании необводненного топлива 
М40 (Sr = 1,8%, Wr = 2%) с α = 1,2, при вводе водяных паров к корню 
факела и при сжигании ВМЭ на основе этого мазута с Wr, равным 15 и 
30%.  

Экспериментальные исследования, немногочисленные литера-
турные данные показывают, что при сжигании ВТЭ с водосодержанием 
Wr равным 15 и 30% наблюдаются практически одинаковые соотноше-
ния между максимальными концентрациями водорода Н2 и СО, макси-
мальными температурами tmax газов в топке и экономии чистого топли-
ва, содержащегося в ВТЭ. Так, при сжигании ВТЭ с Wr = 15% макси-
мальные концентрации Н2 (0,33 мг/м3) и СО (1,0 мг/м3) наблюдаются на 
расстоянии l ≈ 70 мм от среза распыливающего конуса ротационной 
форсунки. При сжигании ВТЭ с Wr = 30% наблюдается более медлен-
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ный рост Н2 и СО, начиная с 0,13 мг/м3 по Н2 и 0,3 мг/м3 по СО при l = 
70 мм  с достижением максимальной концентрации 0,3 мг/м3 по Н2 и 
0,95 мг/м3 по СО (l = 170 мм), что объясняется затратами теплоты на 
испарение большого количества воды, содержащейся в ВТЭ.   Следо-
вательно, ВТЭ следует рассматривать не просто как продукт физиче-
ского смешения углеводородного топлива с химически инертной жид-
костью, а совершенно особым видом топлива. 

При составлении теплового баланса котлов в приходной части, 
называемой располагаемая теплота Qp, рассматривается сумма низ-
шей теплоты сгорания рабочей массы топлива, физической теплоты 
топлива и воздуха. При составлении теплового баланса нагреватель-
ных печей дополнительно учитывается теплота, выделяемая при горе-
нии "дополнительных горючих" (например, металла). При горении кави-
тационно подготовленной ВТЭ в качестве "дополнительного горючего" 
следует принять теплоту сгорания, выделяющуюся при рекомбинации 
Н+ (теплота реакции 216000 кДж/кг), при окислении Н2 (теплота реакции 
120000 кДж/кг). Это предположение основано на существенной эконо-
мии чистого топлива из ВТЭ при сжигании в тепловых агрегатах ВТЭ с 
водосодержанием Wr до ∼ 40%. 

Как показали проведенные экспериментальные исследования, 
подтверждае-мые немногочисленными литературными данными, при 
сжигании ВТЭ с Wr на уровне 22...25% наблюдается максимальная эко-
номия чистого топлива в составе ВТЭ. При таком уровне водосодержа-
ния при обеспечении постоянной тепловой мощности теплового агрега-
та расход ВТЭ , состоящей из 75% чистого топлива и 25% воды, прак-
тически равен расходу топлива В0 при Wr ≈ 0...1,0%. При Wr ≈ 15% на-
блюдается даже уменьшение расхода ВТЭ на ∼ 6% по сравнению с 
расходом топлива В0 при соответствующей водосодержанию эмульсии 
экономии чистого топлива в составе ВТЭ, а экономия чистого топлива 
по сравнению с В0 равна ∼ 20%. При Wr = 30% экономия топлива равна 
∼ 18%. 

В расходной части теплового баланса при сохранении постоянно 
полезно использованной теплоты Qпол следует рассмотреть значения 
тепловых потерь, наибольшей из которых является потеря Q2 с уходя-
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щими из теплового агрегата газами. Как показывают проведенные рас-
четы: при сжигании 1 кг ВТЭ, состоящей из 75% мазута и 25% воды, 
Qпол которой равняется Qпол при сжигании 1 кг мазута, объем дымовых 
газов составляет ∼85% объема газов при горении 1 кг мазута. Поэтому, 
несмотря на увеличение объема водяных паров, энтальпия уходящих 
газов при сжигании ВТЭ с таким водосодержанием ниже. Как показали 
проведенные экспериментальные исследования значения тепловых 
потерь от химической неполноты сгорания Q3 и механической Q4 при 
сгорании ВТЭ существенно ниже по сравнению с режимом сжигания 
мазута. Необходимо обратить внимание на затраты теплоты горения 
топлива на подогрев, испарение избыточной воды ВТЭ и перегрев ее 
паров. Эти затраты теплоты определяются по известным формулам. 
При этом следует учесть, что при определении низшей теплоты сгора-
ния Qi

r учитываются затраты теплоты на испарение влаги топлива. 
Следовательно, возможно по экономии чистого топлива и ВМЭ 

оценить значение условной Qi
r при сжигании ВМЭ с определенным 

значением Wr, т.к. в балансе располагаемой теплоты Qр, например, бу-
дет содержаться 75% теплоты сгорания Qi

r чистого топлива и 25% теп-
лоты сгорания продуктов кавитационной обработки воды эмульсии (в 
виде Н-, Н2 и других). Эти 25% теплоты должны перекрыть затраты те-
плоты на изменение агрегатного состояния воды эмульсии и остальные 
потери теплоты и обеспечить соответствующую экономию топлива. 
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Уровень использования теплоты сжигания топлива может быть 
повышен путем глубокого охлаждения продуктов сгорания ниже темпе-
ратуры точки росы, т.е. за счет максимального использования не толь-
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ко физической теплоты газов, но и скрытой теплоты содержащихся в 
них паров серной кислоты и воды, конденсация которых вследствие 
коррозии и ограничивает температуру выхлопных газов. При сжигании 
водотопливных эмульсий (ВТЭ) с W r  = 30 % при температурах стенки 
tст ниже температуры точки росы паров серной кислоты H2SO4 на уров-
не 130…140 °С наблюдается снижение интенсивности низкотемпера-
турной сернокислотной коррозии (НТК), что является практически 
единственной возможностью снижения температуры уходящих из УК 
газов и повышения экономичности СЭУ. Снижение интенсивности НТК 
до уровня 0,2 мм/год предоставляет возможность снизить tст до уровня 
70 °С, что позволяет применить установку конденсационных поверхно-
стей нагрева, но вследствие наличия конденсата интенсивность за-
грязнения конденсационных поверхностей выше. 

В настоящее время при расчетах теплообмена в УК значение ко-
эффициента загрязнения εз, равного отношению толщины загрязнений 
δз и эквивалентного коэффициента теплопроводности λэкв (εз = δз/λэкв) 
принимается по экспериментальным данным для вспомогательных 
котлов по скорости газов или по рекомендованным значениям коэффи-
циента тепловой эффективности ζ которые не предоставляют воз-
можность определить конкретный уровень загрязнения εз и ζ для кон-
денсационных низкотемпературных поверхностей нагрева (НТПН), так 
как не учитывается состояние конденсационных поверхностей нагрева, 
интенсивность загрязнения которых значительно выше. Полностью от-
сутствуют конкретные количественные данные значений εз для сухих и 
конденсационных поверхностей УК, которые зависят прежде всего от 
скорости газов и tст. Это состояние рассматриваемой проблемы опре-
делило основные цели исследований. 

При создании модели развития процесса загрязнения для опре-
деления периодичности очистки поверхностей нагрева, определяющих 
величину аэродинамического сопротивления и снижение интенсивно-
сти теплопередачи, приводящих к уменьшению тепловой мощности УК 
(его паропроизводительности), необходимо знать кинетику развития 
процессов коррозии и загрязнения НТПН УК. Закономерности их разви-
тия возможно получить только на основании экспериментальных ис-
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следований, которые целесообразнее проводить на эксперименталь-
ной установке, но проведение исследований коррозионных процессов 
длительностью около 1000 часов, при которой определяется значение 
εз, ζ на экспериментальной установке вызывает большие трудности. 
Поэтому необходимы исследования кинетики коррозионного процесса 
для получения регрессионных уравнений, позволяющих прогнозиро-
вать развитие процессов коррозии и загрязнения на любое время воз-
действия потока газов.. 

Получены зависимости удельных показателей интенсивности НТК 
ΔGк при влиянии: коэффициента избытка воздуха α (до 2,5…2,9), соот-
ветствующего сжиганию топлива в ДВС, содержания серы S r 
(0,98…1,8 %) и водосодержания W r (2…30 %). Увеличение водосодер-
жания W r от 2 до 30 % при температурах стенки в области «кислотного 
пика» (tст = 100…110 °С) приводит к снижению скорости НТК в 
1,7…2,6 раза при содержании серы в топливе 0,98…1,8 % при α = 2,9 
(благодаря процессу пассивации поверхности металла вследствие аб-
сорбции оксидов азота). За 100 часов допустимый уровень НТК 
(0,2 мм/год) обеспечивается только при сжигании ВТЭ с W r = 30 %. За 
1000 часов в допустимом уровне НТК находится вся конденсационная 
поверхность нагрева в пределах tст от 140 до 70 °С при (W r = 30 %).  

Получены зависимости удельных показателей интенсивности за-
грязнения ΔGЗ (по приросту их массы) при влиянии: коэффициента из-
бытка воздуха α (до 2,5…2,9), содержания серы S r (до 2 %) и водосо-
держания W r (2…30 %). Увеличение водосодержания ВТЭ от 2 до 30 % 
при температурах стенки в области «кислотного пика» 
(tст = 100…110 °С) приводит к снижению интенсивности загрязнения в 
1,7…1,6 раза при содержании серы в топливе 0,98…1,8 % при α = 2,9. 

Так как слой загрязнений имеет пористую структуру, то для нахо-
ждения их толщины δз необходимо знать насыпную плотность ρнас. На-
сыпная плотность отложений зависит от пористости слоя П с учетом 
геометрических параметров системы и распределения твердых частиц 
в слое, которые оседают из потока дымовых газов на коррозионную по-
верхность нагрева. На основе проведенных исследований и литера-
турных данных принято, что при сжигании сухого топлива пористость П 
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находится на уровне 0,3, а при сжигании ВТЭ с W r = 30 % пористость 
увеличивается до 0,48 вследствие существенного уменьшения разме-
ров частиц, изменения их формы (появляются обломки сфер частиц 
вследствие микровзрывов капель ВТЭ) и влияния созданного микро-
взрывами капель ВТЭ звукового поля, что приводит к изменению ук-
ладки частиц в слое. 

На основе принятых допущений и экспериментальных данных при 
τ =100 часов были найдены регрессионные зависимости δз = f (τ), а 
также δз = f (tст), что обеспечило возможность определить их значения 
при времени воздействия потока дымовых газов τ =1000 часов. 

Учитывая сложную структуру и многокомпонентный состав за-
грязнений на НТПН, для определения значений коэффициентов за-
грязнения εз конвективных НТПН необходимо нахождение эквивалент-
ных коэффициентов теплопроводности λэкв. Получены значения λэкв в 
зависимости от tст при сжигании стандартных топлив (мазута и легких 
топлив ДТ + ДЛ) при W r  = 2% и ВТЭ на их основе с W r = 17 и 30 %. 
Полученные зависимости показывают, что значение эквивалентного 
коэффициента теплопроводности загрязнений зависит от пористости, 
формы и размеров частиц в слое, состава и свойств среды, заполняю-
щей пустоты между частицами (газов, паров H2SO4, кислоты), при соот-
ветствующих температуре стенки. 

При определении α1 учитывалось влияние акустического поля на 
конвективных теплообмен, вследствие чего α1 увеличивается в 1,4 
раза и находится на уровне 156 Вт/м2·К. На основе экспериментально-
расчетных исследований получены зависимости коэффициентов за-
грязнения εз, теплопередачи kз и тепловой эффективности ζ при сжига-
нии ВТЭ для сухих и конденсационных поверхностей нагрева утилиза-
ционных котлов при температурах стенки в диапазоне 70...210 °С при 
скорости газов от 8 до 24 м/с. 

Для сухих поверхностей нагрева: коэффициенты загрязнения εз 
при tст более 130 °С при сжигании ВТЭ на основе мазутов с W r = 30 % 
при τ = 1000 часов в ~ 2,5 раза ниже, чем при сжигании мазутов с 
W r = 2 %; коэффициенты теплопередачи соответственно выше в 1,6 
раза; коэффициенты тепловой эффективности выше в 1,4 раза. 
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Для конденсационных поверхностей нагрева: коэффициенты за-
грязнения εз при сжигании ВТЭ с W r = 30 % значительно выше (в ~ 10 
раз) по сравнению с сухими поверхностями; коэффициенты теплопе-
редачи kз и тепловой эффективности ζ значительно ниже по сравнению 
с сухими поверхностями (в ~ 5 ... 6 раз);  

На основе исследований кинетики развития загрязнений предос-
тавляется возможность оценить периодичность очистки НТПН. Опре-
делена периодичность очистки сухих поверхностей нагрева на уровне 
2000…2500 часов. Для обеспечения увеличения значения kз, ζ для 
конденсационных поверхностей до уровня сухих рекомендуется 
уменьшить периодичность между очистками до 8 часов. Тогда исполь-
зования конденсационных поверхностей становится эффективной с 
точки зрения уменьшения массогабаритных показателей котлов при 
одновременном обеспечении большей глубины утилизации теплоты 
ДВС. 
 
 
УДК 621.181. 62:620.193.519.8 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЛУЧИСТОГО И КОНВЕКТИВНОГО  
ТЕПЛООБМЕНА ПОД ВЛИЯНИЕМ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Авторы: Колбасенко1 О. В., Дымо2 Б. В.,  
1Херсонский филиал Национального университета кораблестроения 
2Национальный университет кораблестроения 
 

В публикациях отмечается, что вихревые структуры, возникающие 
при автоколебаниях горения, являются причиной увеличения интен-
сивности теплообмена между фронтом пламени, продуктами горения и 
стенками камеры сгорания в 1,1-1,2 раза. Физический механизм увели-
чения коэффициента теплоотдачи объясняется перестройкой поля 
скоростей в осциллирующем потоке (аннулярным эффектом Ричардсо-
на). Опубликованы также сведения о влиянии пограничного слоя, фор-
мирующегося на стабилизаторе, на границы возбуждения вибрацион-
ного пламени. При этом обнаружено увеличение скорости теплоотдачи 
из пламени на поверхность трубы-резонатора при переходе от стацио-
нарного режима горения к автоколебательному на 20-30%. 
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В судовых парогенераторах могут быть использованы основные 
преимущества пульсационного горения: интенсификация процессов 
горения и теплообмена, полное сгорание низкосортных топлив при 
сверхмалых избытках воздуха, генерирование пульсаций в топке и в 
межтрубном пространстве конвективных частей, интенсифицирующих 
лучистый и конвективный теплообмен. 

Опубликованы результаты экспериментальных исследований пуль-
сационного горения в цилиндрической топке. Исследование теплообмена 
в топке было проведено раздельно по конвективному и лучистому тепло-
обмену. При исследовании конвективного теплообмена был применен 
метод суммирования квазистационарных значений коэффициента теп-
лоотдачи за период пульсации, вычисленных по известным зависимо-
стям. Численное интегрирование позволило получить зависимость 
пульсационной поправки к коэффициенту теплоотдачи от относительной 
амплитуды пульсаций скорости среды wср: 

 

срw w/A
ср

 0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Δα 1 0,98 0,95 1,3 1,7 2,01 2,45 
 
Коэффициент теплоотдачи при пульсациях равен 0срп

αα α ⋅∆= , (где  
α0  – коэффициент теплоотдачи, вычисленный по уравнению 
М.А.Михеева для осредненных за период пульсации значений скорости 
потока, температуры и физических констант). 

Лучистый теплообмен при пульсациях был вычислен по основным 
зависимостям нормативного метода с учетом изменения расчетной 
температуры топочной среды,  осредненной за цикл температуры 4

тср
Т и 

осредненной за цикл четвертой степени мгновенных значений темпе-

ратуры ∫
цτ

ατ
τ 0

4
т

ц

Т1 . Относительное увеличение лучистой теплоотдачи за 

счет пульсаций температуры составляет 2,54·АТ/ТТср + 1. Для удобства 
применения уравнения лучистого теплообмена в обычной форме была 
введена средняя расчетная пульсационная температура топочной сре-
ды 

српср ТтТ ТТ ⋅∆= . 
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Для вычисления осредненной температуры топочной среды была 
применена схема приближенного расчета, основанная на нормативном 
методе с вводом поправок Δα и Δт и предварительным расчетом их 
значений по заданным пульсациям давления. 

Численные значения поправок Δα, Δт зависят от интенсивности 
пульсаций. При отсутствии пульсаций эти поправки равны единице. В 
случае самовозбуждения автоколебаний значения пульсационннх по-
правок увеличиваются при одновременном снижении значения темпе-
ратуры газов на выходе из топки Тт. Приведенная степень черноты топ-
ки вычислялась по известным зависимостям лучистого теплообмена 
между телом и оболочкой. Степень черноты факела рассчитывалась 
по зависимости нормативного метода. 

Для учета поправок на влияние пульсаций экспериментальные 
данные приведены к обобщенному виду в форме, удобной в случае 
расчета 
по методу В.М.Бузника. С этой целью принималось, что яркостная тем-
пература, измеренная с помощью ФЭП-4, соответствует лучистой тем-
пературе равновесного слоя Т, а взаимосвязь между пульсациями ско-
рости и давления определяется зависимостью, полученной при акусти-
ческом анализе. В итоге были получены зависимости: Nuп/Nu0 Reп/Re0= 
1 + 0,25(Reп/Re0)1,8 (коэффициент конвективного теплообмена в топке 

пк
β от относительной интенсивности пульсации Reп/Re0), 

o

п
кп Re

Re
05,01,3 +≅β . Значение коэффициента конвективной составляющей 

βк для обычного режима горения в топке судового котла по данным 
Бузника В.М. находится на уровне 1,2. 

Для ориентировочной оценки влияния интенсивности пульсаций 
на теплообмен в топке были проведены расчеты теплообмена в ци-
линдрической топке по этой схеме, показавшие возможность увеличе-
ния паросъема с радиационных поверхностей в 1,7 и 2,2 раза при ам-
плитудах пульсаций давления соответственно 0,2 и 0,4 кг/см2. При этом 
пульсации давления в 0,1 кг/см2 дают наиболее ощутимую интенсифи-
кацию паросъема в 1,5...1,6 раза. Уровень шумов, создаваемых каме-
рой при максимальных пульсациях до 0,2 кг/см2 не превышал L = 100 
дб. 
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По мнению автора работы по пульсирующему горению мазута для 
расчета топок судовых парогенераторов пульсирующего типа приме-
ним метод В.М.Бузника, для которого получены необходимые поправ-
ки, вызываемые пульсациями всего потока газов в топке, но не под 
влиянием локальных микровзрывов и ударных волн по объему топки 
при наложении созданного акустического поля. 

По данным экспериментальных исследований, проведенных в 
НУК при озвучивании газовой среды, наблюдается интенсификация те-
плоотдачи к цилиндрической поверхности не только за счет абсолют-
ного изменения скорости, равной сумме стационарного и колебатель-
ного движения среды, но и от появления при этом вторичных акустиче-
ских течений вокруг цилиндра, вызванных изменением модели обтека-
ния, которые приводят к более существенному возрастанию теплоот-
дачи. В связи с прохождением такого комплекса процессов возникает 
необходимость осреднения критерия Рейнольдса в условиях неравно-
мерного распределения скоростей во времени таким образом, чтобы 
было учтено влияние вторичных акустических течений. Поэтому необ-
ходимо осуществить осреднение значений колебательного числа Рей-
нольдса не по осредненному значению колебательной скорости, а по 
суммарному эффекту теплоотдачи. И так как скорости потока и число 
Re меняются по гармоническому закону, то эффективное число Reэфф, 
характеризующее результирующий эффект теплоотдачи (при опреде-
лении его через амплитудное число ReА), должно обеспечивать такой 
же уровень теплоотдачи, который мог бы быть достигнут при стацио-
нарном обтекании цилиндра потока со стационарным пульсирующим 
числом Reп, т.е. Reэфф = f(ReA) = Reп. Теоретическое значение Reэфф = 
(0,73...0,637 ReА). 

Согласно проведенным в НУК исследованиям при озвучивании 
среды, обтекающей цилиндр, при возникновении вторичных акустиче-
ских течений, Reэфф=1,83ReА. Поэтому, с учетом данных по пульси-
рующему горению возможно предположить, что процессы теплообмена 
при возникновении акустического поля при сжигании ВМЭ с W r  = 30%, 
когда возникают акустические колебания с интенсив-ностью на уровне 
100 дб вследствие локальных микровзрывов капель ВМЭ по всему 
объему топки, соответствуют интенсивностям лучистого и конвективно-
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го тепло-обмена при отношениях Reп/Re0 равных 1,3...1,8, определен-
ных при пульсирующем горении. 
 
 
УДК 629.128:621.359.7 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ВОДЫ  
НА ДОПУСТИМОЕ СОЛЕСОДЕРЖАНИЕ  

ВОДОТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
Авторы: Горячкин В. Ю., Филипщук А. Н., Херсонский филиал Национального уни-
верситета кораблестроения 
 

Применение водотопливных эмульсий (ВТЭ) предоставляет воз-
можность обеспечить целый ряд преимуществ в эксплуатации при сжи-
гании тяжелых остаточных топлив - экономия топлива, улучшение эко-
логических показателей, снижение дымности и загрязнения поверхно-
стей. Минеральный состав сжигаемого топлива считается основным 
фактором, определяющим интенсивность и характер, прежде всего вы-
сокотемпературной коррозии (ВТК) и износа, но он также влияет и на 
низкотемпературную сернистую коррозию (НТК). 

Для определения допустимого солесодержания воды, используе-
мой для приготовления ВТЭ, для оценки возможности использования 
отработанных пресных грязных и нефтесодержащих вод, приводящих к 
изменению минерального состава ВТЭ, необходимы исследования ВТК 
и НТК, интенсивность которых зависит от солесодержания топлива 
(ВТЭ). Количество отработанных пресных вод может достигать от 20 до 
30% от производительности водоопреснительной установки (ВОУ), что 
может оказаться достаточным для приготовления ВТЭ. В случае дефи-
цита пресной воды на судне, необходимо определение дополнитель-
ной производительности ВОУ,  

При этом необходимы значения скоростей коррозии при продол-
жительности воздействия потока газов 1000 часов, которые должны 
находиться на уровне 0,3 мм/год. В основном опубликованы данные о 
значениях ВТК и НТК на действующих агрегатах при переменных ре-
жимах работы. Более достоверные данные о массовых показателях 
коррозии получают при проведении исследований на эксперименталь-
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ной установке, где обеспечиваются постоянство необходимых пара-
метров процесса горения, постоянство состава и температур газов пе-
ред образцами охлаждаемых труб-образцов, постоянство их темпера-
тур стенки tст со стороны газов. Недостаток таких исследований – не-
возможность проведения длительных исследований (только до 100 ча-
сов, что считается достаточным для обеспечения точности коррозион-
ных исследований на уровне ±10% , что считается допустимым). Необ-
ходимо проведение экспериментальных исследования ВТК при tст в 
диапазоне 400 … 700 0С, а НТК при tст в диапазоне 180 … 80 0С при 
разных избытках воздуха α и разном солесодержании S ВТЭ. Для про-
гнозирования интенсивности коррозии до 1000 часов необходимо про-
ведение исследований кинетики этих процессов.  

Исследования высокотемпературной коррозии при сжигании во-
домазутной эмульсии с разным солесодержанием при разных α были 
проведены для двух марок сталей: стали 20 и Х18Н10Т. Выбор этих марок 
сталей обусловлен тем, что по статистическим данным сталь 20 является 
наименее стойкой, а сталь Х18Н10Т наиболее стойкой к воздействию фак-
торов, определяющих скорость ВТК. Другие марки сталей по коррозионной 
стойкости по отношению к ВТК занимают промежуточное положение. Ис-
следования были проведены на экспериментальной установке, в топке ко-
торой сжигались мазут М40 и ВТЭ на его основе при коэффициенте избыт-
ка воздуха α = 1,5. Водосодержание ВТЭ составляло 30%. Для приготовле-
ния ВТЭ использовалась водопроводная вода с солесодержанием 1482 
мг/л и дистиллят с солесодержанием 50 мг/л. Длительность опытов со-
ставляла до 100 часов. 

Определение допустимого солесодержания ВТЭ, при котором ин-
тенсивность ВТК элементов энергетических установок находится в до-
пустимых границах  (при разных излишках воздуха α и температурах 
стенки tст) для  сталей 1Х18Н10Т и стали  20, которые определяют диа-
пазон стойкости к ВТК применяемых в СЭУ сталей. 

Исследования кинетики ВТК при совместном воздействии хлори-
дов и натрийванадатов показали, что при увеличении солесодержания 
воды, используемой для приготовления ВТЭ, от 50 (при использовании 
дистиллята) до 1482 мг/л (при использовании водопроводной воды) 
скорость ВТК возрастает: для стали 20 в 2,65 раза, а для стали 
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Х18Н10Т – в 1,6 раза. Следовательно, физико-химические свойства 
золы топлива и загрязнений (шлака) на поверхности металла являются 
определяющими факторами в процессах  интенсификации ВТК. 

Полученные регрессионные уравнения кинетики ВТК и НТК на ос-
нове проведенных экспериментальных исследований продолжительно-
стью от 12 часов, а затем контрольные экспериментов длительностью 
100 часов предоставляют возможность прогнозировать скорость корро-
зии на более длительное время, например - 1000 часов, при котором 
необходимо оценивать допустимое значение скорости ВТК, которые 
практически совпадают с опубликованными статистическими данными. 
Следовательно, экспериментальные исследования длительностью до 
100 часов позволяют получать достоверные данные по скорости корро-
зии. 

Влияние солесодержания воды водомазутной эмульсии на ско-
рость низкотемпературной коррозии при α = 1,45 tст в пределах 80 … 
140 0С при сжигании ВТЭ с водосодержанием 30 % при использовании 
дистиллята и водопроводной воды при τ = 100 часов, диапазон tст от 
140 до 80 0С. Данные исследования показывают, что даже при τ = 100 ч 
скорость НТК находится в допустимых пределах. Сравнение скоростей 
НТК при разных избытках воздуха и Wr , что скорость НТК при сжигании 
мазута с Wr = 2 % с нормативными избытками воздуха (α = 1,25)  выше 
в ~6 раз, а при α = 1,01 в ~2 раза по сравнению с НТК при сжигании 
ВТЭ с Wr = 30 %, даже при α = 1,45. При снижении α  скорость НТК при 
сжигании ВТЭ снижается еще в ~2 раза. 

Снижение НТК при сжигании ВТЭ с Wr = 30 % объясняется пасси-
вацией поверхности металла абсорбированными оксидами азота кон-
денсатом серной кислоты с концентрацией 57%, когда наблюдается 
максимум процесса абсорбции SO2 и NOx. 

Проведенные экспериментальные исследования, анализ резуль-
татов и сопоставление с данными других авторов позволили опреде-
лить: что прибавка хлоридов с водой выше определенного количества 
к натрийванадатам мазута при использовании ВТЭ приводит к интен-
сификации ВТК; при температурах стенки, при которых наблюдается 
расплавление загрязнений, с увеличением содержания хлора, привне-
сенного с водой ВТЭ, скорость ВТК при солесодержании ВТЭ на уровне 
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490 мг/л существенно выше по сравнению с режимом сжигания мазута 
и особенно ВТЭ с солесодержанием 16,8 мг/л, для которой использо-
ван дистиллят с солесодержанием 50 мг/л; т.к. скорость ВТК при оди-
наковых условиях (к доле tст) существенно выше НТК, то при темпера-
турах стенки, при которых наблюдается расплавление загрязнений, с 
увеличением содержания хлора, привнесенного с водой ВТЭ, скорость 
ВТК при солесодержании ВТЭ на уровне 490 мг/л существенно выше 
по сравнению с режимом сжигания мазута и особенно ВТЭ с солесо-
держанием 16,8 мг/л, для которой использован дистиллят с солесо-
держанием 50 мг/л. 

Выводы. На основании проведенных экспериментальных иссле-
дований интенсивности ВТК получены номограммы для определения 
допустимого солесодержания ВТЭ в зависимости от скорости ВТК для 
углеродистой стали 20 и аустенитной стали  1Х18Н10Т при разных 
температурах стенки, которые позволяют: 

- определить солесодержание ВТЭ, при котором при заданной 
температуре металла поверхности нагрева обеспечивается допусти-
мая скорость ВТК данной марки стали; 

- по солесодержанию воды, которую возможно получить на судне 
и применить для приготовления ВТЭ с Wr = 30 %, определить возмож-
ную скорость ВТК при определенной температуре металла и заданном 
значении α; 

- определить допустимый диапазон солесодержания смеси раз-
личных видов воды, имеющихся на судне, которые следует и можно 
применить для огневого обезвреживания в составе ВТЭ при допусти-
мых пределах скоростей ВТК и НТК. 
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УДК 536.24 
ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПЛАСТИНЧАСТИХ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ 
Автори: Соломонюк1 Д. М., провідний інженер-керівник групи, Петрушенко2 С. Р., 
магістрант 
1ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"–"Машпроект", 
Миколаїв 
2Національний університет кораблебудування, Миколаїв  
 

Пластинчасті розбірні теплообмінні апарати знайшли широке ви-
користання у енергетичних та тепловиробничих установках завдяки на-
ступним перевагам [1, 2]: 

– малі масогабаритні показники в порівнянні із трубчастими теп-
лообмінниками; 

– можливість підбору площі поверхні теплообміну шляхом дода-
вання або зняття пластин із пакету;  

– можливість оптимізувати процес теплообміну підбором оптима-
льної конфігурації каналів пластин (оптимальна швидкість досягається 
за рахунок зменшення (чи збільшення) числа каналів в пакеті); 

– простота в обслуговувані та ремонті. 
Основною задачею проектування пластинчатого теплообмінника є 

зниження його вартості. Вона може бути вирішена покращенням його 
технічної характеристики, що пов'язане з удосконаленням теплопере-
даючих пластин та підвищенням надійності вузлів ущільнення каналів.  

Технічна характеристика теплообмінника покращується за умови 
підвищення коефіцієнту теплопередачі, зниження енерговитрат на про-
качування теплоносіїв через теплообмінник, а також при підвищенні 
ефективності теплового процесу та надійності теплообмінника [2]. Для 
інтенсифікації теплообмінних процесів  теплообмінні пластини викону-
ються із заглибинами або виступами різного профілю (циліндри, ямки, 
сфери, хвилі, краплі, конуси, овали тощо), які можуть бути розміщені у 
шаховому або у коридорному порядку з утворенням каналів для прохо-
дження теплоносіїв [1].  

Раціональним вибором параметрів поверхні теплообміну можливо 
досягнути істотного підвищення теплопередачі у теплообмінниках. Так у 
[3] була запропонована нова поверхня теплообміну інтенсифікована 
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циліндричними ямками з коритоподібними канавками, розміщеними в 
шаховому порядку. Випробування однорядного пучка труб діаметром 
25 мм, з ямками діаметром 2,6 мм і максимальною глибиною 0,6 мм, 
показали, що в інтервалі швидкостей від 2 до 10 м/с відносний приріст 
інтенсивності тепловіддачі від застосування ямок в порівнянні з випад-
ком гладкої поверхні досягає 48%, в той час, як гідравлічний опір зали-
шається практично незмінний, а в деяких випадках навіть зменшується. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК  
В SECA ЗОНАХ 

Автор: Акімов О.В., к. т. н., доцент, Херсонська державна морська акаде-
мія, Херсон 
 

Введення зон спеціального екологічного контролю змусило судно-
власників шукати найбільш вигідні альтернативи для бункерування. У 
більшості країн Європи, а також в США і Канаді пріоритетним паливом 
обрали скраплений природний газ (СПГ). Японія і Філіппіни зупинили 
свій вибір на метанолі і диметилефірі. Крім того, у судновласників є мо-
жливість встановити на борт судна скрубери, які здатні знизити викиди 
сірки. Експерти відзначають, що при всій можливій вигоді СПГ-
бункерування може стати найпопулярнішою альтернативою сьогодніш-
ньому паливу. 

Комітет IMO з охорони морського навколишнього середовища з 1 
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січня 2020 обмежує з 3,5% до 0,5% максимальний вміст сірки в судно-
вому паливі поза зонами особливого контролю за викидами сірки з су-
ден SECA (Sulphur Emission Control Area), в яку входять Балтійське і Пі-
внічне моря, в тому числі протока Ла-Манш, а також Західне і Східне 
узбережжя Північної Америки, Мексиканська затока і Карибський ба-
сейн, які відносяться до США. 

Таким чином, судновласникам доведеться відмовитися від вико-
ристання традиційного мазуту в якості палива. Раніше з 1 січня 2015 
року МАРПОЛ посилила вимоги щодо вмісту сірки в судновому паливі – 
0,1% по масі в SECA зонах. Фактично вимоги ввели заборону на вико-
ристання мазуту і традиційного дизельного палива. Коли приймалося 
рішення щодо обмеження вмісту сірки в бункерному паливі, відзнача-
лося, що наслідки від нього недостатньо прораховані. Зокрема, йшлося 
про те, що на судновласників покладають додатковий фінансовий тя-
гар, не виправданий з точки зору реальних екологічних загроз і доступ-
ності технологічних рішень. Нові типи двигунів, конструкції і вдалі рі-
шення з'являються один-два рази на десятиліття, у зв'язку з цим про-
мисловість просто не в змозі швидко адаптуватися до нових вимог. До 
того ж судновласники підкреслювали, що обмеження викидів сірки і 
майбутні матеріальні витрати непорівнянні з незначним екологічним 
ефектом. Розмови про те, що обмеження поза SECA зон з максималь-
ного вмісту сірки в судновому паливі в 0,5% можуть бути введені в 2020 
році, почалися ще дев’ять років тому. Були сподівання, що за підсумка-
ми аналізу в 2018 році достатності низькосірчастих видів палива вступ в 
силу цього заходу перенесеться до 2025 року. Але оцінка проведена в 
2016 році, показала, що дефіциту відповідних видів палива не очікуєть-
ся. 

Скрубери. Для роботи в SECA зонах компанії можуть обладнати 
судно фільтрами тонкого очищення мазутного палива – скруберами, які 
зводять до мінімуму викиди сірки. Їх установка є дорогою сама по собі. 
Система вміщує абсорбенти - оксид цинку, який поглинає вихлопи, і на 
виході утворюються сульфіти і сульфати цинку. Це отруйні речовини, 
які порти зараз відмовляються приймати на зберігання, що створює ще 
одну екологічну проблему, через те, що механізм утилізації відходів 
скруберів до кінця не опрацьовані. Крім того, ефективність абсорбентів 
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на поглинання сірковмісних елементів безпосередньо залежить від їх 
об’єму, в зв'язку з цим на середніх суднах скрубери можуть займати 
чверть корисної площі, що знижує вантажопідйомність судна і значно 
зменшує вигоду судновласників. 

Низькосірчастий мазут. В якості альтернативи для роботи в SECA 
зонах може використовуватись низькосірчастий мазут. Таке паливо мо-
же бути отримано або з низькосірчастої нафти, або за допомогою про-
цесу десульфуризації. Висока вартість та складність, якої безпосеред-
ньо позначаються на кінцевій ціні такого палива. При цьому деякі ком-
панії відзначають, що мазут з наднизьким вмістом сірки має складний 
хімсклад, а це може викликати додаткові ризики при експлуатації СЕУ 
на ньому. 

Метанол і диметилефір. Сам метанол може використовуватися 
безпосередньо як паливо, так і для вироблення диметилового ефіру. 
Перевагою такого виду палива є екологічність, так як в ньому немає сі-
рки, а вміст NOx у вихлопних газах значно менше, ніж при спалюванні 
мазуту або дизельного палива. Однак при отриманні метанолу хімічним 
шляхом все одно відбувається викид в атмосферу СО і СО2. При кімна-
тній температурі метанол являє собою рідину і може заправлятися і пе-
ревозитися як мазут і дизельне паливо. Ємності для його розміщення 
на судні, а також необхідне обладнання займають набагато менше про-
стору, ніж для інших альтернативних видів палива, придатних для ви-
користання в SECA зонах. Але обсяги виробництва метанолу незначні, 
зокрема, на Балтиці вони зосереджені в Швеції. Шведська компанія 
Stena Line вибрала для себе саме метанол основним видом палива для 
використання у суднових енергетичних установках в зоні SECA. Компа-
нія розглядала можливість будівництва серії суден на метанолі до 2018 
року, а в довгостроковій перспективі обговорювалося переведення на 
цей вид палива ще 25 суден. Навесні 2015 року Stena Line почала екс-
плуатацію порома Stena Germanica, пропульсивні установки якого пра-
цюють на метанолі. Судно курсує між німецьким Кілем і шведським Ге-
теборгом. Переобладнана пропульсивна установка може споживати не 
тільки метиловий спирт, а й використовувати в якості допоміжного па-
лива газойль. Модернізація її тривала три місяці. На реалізацію проекту 
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в рамках програми розвитку морського транспорту Євросоюзу було ви-
ділено € 22 млн. 

При використанні СПГ в якості палива можна заощадити до 90% 
викидів. При цьому при зріджуванні (відбувається при температурі "мі-
нус" 162 °С) не відбувається ніяких додаткових викидів в атмосферу. За 
ціною СПГ можна порівняти з метанолом, фінансової вигоди між цими 
двома видами палива немає. Використання такого виду палива дає 
можливість компаніям в меншій мірі не залежати від коливань цін на 
нафту. При цьому основні недоліки СПГ – потреба в значному просторі 
на судні під установку необхідних ємностей і невизначеність з ціноутво-
ренням. Зберігається СПГ може виключно в спеціальних кріотанках. 
Євросоюз прийняв для Балтики СПГ як стратегічний вид палива. Зок-
рема, в 2013 році була прийнята спеціальна програма, націлена на фі-
нансування FEED (Front End Engineering Design) в портах для стимулю-
вання СПГ-бункерування. Передбачається, що до 2025-2030 років 139 
портів і портопунктів в районі Балтики і Північного моря, включаючи річ-
кові порти, будуть мати власні бункерувальними базами СПГ. При цьо-
му кожному порту не обов'язково мати своє сховище СПГ, досить буде 
наявність судна з вакуумним обладнанням, яке буде забирати СПГ в 
найближчому порту і бункерувати судна. Працюючі танкери-газовози 
використовують СПГ в якості палива, однак це не той СПГ, який вико-
ристовується в паливній системі. Це спеціалізовані судна, у яких немає 
паливних танків СПГ, але їхні двигуни працюють на випарах газу. Тобто 
при перевезенні СПГ в інші країни частково випаровується 0,22% на 
добу, цього достатньо для руху судна. Більшість судновласників вико-
ристовують сьогодні двопаливними СЕУ, що дозволяють працювати як 
на СПГ, так і на MGO, у зв'язку з цим перевагу газу віддається лише то-
ді, коли різниця між ціною і собівартістю при заправці СПГ не менш 
10%. 

Переобладнати судно під СПГ-бункерування коштує недешево – 
від € 7,5 млн до € 25 млн, і доцільність таких заходів залежить від їх ро-
змірів. Так, обладнання для малих і середніх суден може обійтися до-
рожче, ніж саме судно, при цьому рухову систему на великому судні 
простіше переобладнати, ніж будувати все заново. Однак при будівниц-
тві нового судна паливні танки можна робити всередині судна, що дає 
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судновласнику додаткову вигоду, так як при модернізації це затратно, 
тому танки ставлять на палубі, що займає додаткове місце. У найближ-
чому майбутньому будуть введені досить серйозні штрафи за заходи 
суден на недозволеному вигляді палива в порти – приблизно € 60 тис., 
а неодноразові порушення будуть приводити до заборони на судноп-
лавство конкретного судна. У Європі до 2025 року сектор бункерування 
морського і річкового транспорту може пред'явити додатковий попит на 
природний газ в обсязі 25 млрд м3. 

Якщо судновласник замислюється про глобальне оновлення фло-
ту і будівництво суден в найближчі 10 років, то йому вигідніше будувати 
більшу частину з розрахунком на СПГ-бункерування. Не виключено, що 
в найближчі роки міжнародна морська організація може посилити вимо-
ги і ввести екологічні зони і в інших регіонах. 

Основна проблема СПГ-бункерування – відсутність інфраструкту-
ри, в майбутньому при її створенні, ймовірно, цей вид палива для суд-
новласників стане вигідніше, а ставки фрахту судна з паливною систе-
мою на СПГ конкурентоздатною. У зв'язку з цим деякі компанії вже за-
раз будують судна на традиційному паливі, але з розрахунком на СПГ, 
тобто в майбутньому вони зможуть швидко і з меншими витратами пе-
реобладнати свій флот. 
 
 
УДК 621.18 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
СИСТЕМ  

Автор: Кос1 О.В., магістрант,  (науковий консультант – Соломонюк2 Д. М.)  
1Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 
2ДП Науково-виробничий комплекс  «Зоря-Машпроект», Миколаїв  
 

У галузі газової й нафтової промисловості компресорне устатку-
вання з газотурбінним приводом відноситься до основного 
технологічного обладнання. ГТУ забезпечують функціонування газо-
транспортних систем, видобування та переробку газу, нафти та кон-
денсату в Україні, Росії, країнах  Євросоюзу, США, Канаді, Ірані, Китаї, 
Казахстані [1].  
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У газотранспортній системі України сумарна потужність ГТУ ста-
новить більше 80% загальної потужності всіх газоперекачувальних 
агрегатів. На сьогоднішній день більша частина цих агрегатів вичерпа-
ла свій ресурс, фізично й морально застаріла. Середній ККД ГТУ, що 
встановлено на газокомпресорних станцій України, не перевищує 26% 
[1–2].  

Поточний стан газотранспортної системи потребує вживання не-
гайних заходів, спрямованих на підвищення надійності й ефективності її 
роботи. Найважливішими вимогами, що пред'являються до приводних 
ГТУ, є безпека й надійність при тривалій експлуатації, висока 
економічність (ККД на рівні 35-40%), низька емісія оксидів азоту та вуг-
лецю, загальний ресурс 120-150 тис. год. (до капітального ремонту 40-
50 тис. год.), відносна простота конструкції й низька вартість установки 
та життєвого циклу [1–3]. 

Суттєвим недоліком ГТУ простого циклу є відносно низький ККД, 
якій на сьогодні складає 35–38 %. Для ГТУ малої потужності ККД ще 
нижчий: близько 28% при потужності 2,5–3 МВт, та 30–32% при 
потужності 5–10 МВт. [4, 5]. 

До середини 90-х років ХХ сторіччя підвищення економічності ГТУ 
було безпосередньо пов'язане зі збільшенням величини температури 
газу перед турбіною [1,5]. На сьогоднішній день можливості цього спо-
собу без розробки нових систем охолодження та впровадження нових 
матеріалів практично вичерпані. Досягнутий на цей час граничний 
рівень температур газу перебуває в діапазоні 1250...1350 С [4, 5].  
зв’язку з цим в останній час намітилась тенденція використання ГТУ 
складного циклу.  

Аналіз літературних джерел показав, що у теперішній час се 
більше застосування знаходять [1–3, 5]: 

– комбіновані газопаротурбінні установки (ККД 45–52%); 
– ГТУ з регенерацією (ККД 40–45%) 
– ГТУ з вприскуванням води у проточну частину; 
– з подачею пари до камери згоряння (установки типа STIG) 

(ККД 42–45%); 
– установки типу  "Водолій" (ККД 42–45%). 
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Регенерація теплоти  підвищує ККД ГТУ в середньому на 6...8 % 
(абс.) на номінальному режимі і забезпечує його високе значення на 
часткових режимах. Високий ККД досягається вже при t3900–950 С, 
що дозволяє обійтись без охолодження турбінних ступенів, використо-
вувати сучасні матеріали та перевірені часом технології [1, 5–9].  

Вказані схеми дозволяють досягти рівнів ККД, характерних для 
парогазових установок, при цьому регенеративні цикли не вимагають 
складних систем підготовки води й водообробки, не використовують 
громіздких парових турбін (як парогазові установки), не мають втрат 
води (як цикли з впорскуванням пари) і не вимагають громіздких й 
енергоємних систем для висадження вологи з відхідних газів (як уста-
новки типу «Водолій»). 

Таким чином, застосування регенерації теплоти дозволяє істотно 
підвищити ККД при помірних температурах газу (що додатково збільшує 
ресурс і надійність двигуна). 
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Викладено стислі результати роботи, присвяченій модернізації 

систем теплопостачання торговельно-розважального комплексу пло-
щею 10 тис м2 з дослідженням теплообмінних апаратів. 

Для даного об'єкту було проведено аналіз теплообмінних апаратів 
за результатом патентного пошуку підібрано трубчастий теплообмінний 
апарат, так як він більш ефективний ніж пластинчастий та має переваги 
у порівнянні.[1] 

Переваги кожухотрубних теплообмінників: 
• знижені вимоги до чистоти середовищ 
• простота виготовлення 
• простота обслуговування (легко піддаються механічному очи-

щенню, що не вимагає спеціального обладнання і 
висококваліфікованого персоналу) 

• хороша ремонтопридатність 
• теплоакумулюючі властивості. 
Недоліки кожухотрубних теплообмінників: 
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• низький коефіцієнт теплопередачі і відповідно високі 
масогабаритні характеристики 

• величезні втрати в коефіцієнті теплопередачі при низьких швид-
костях теплоносія 

• висока вартість в зв'язку з високою металомісткістю 
• необхідність заглушки системи і, відповідно, скорочення площі 

теплообміну, при промиванні і обслуговуванні 
• в системі "труба-в-трубі" великі складності при прочищення 

міжтрубному простору. 
Конструкція кожухотрубних теплообмінників практично не 

відрізняються від інших видів теплообмінників. Свою назву вони отри-
мали від того, що тонкі трубки, в яких рухається теплоносій, розташо-
вуються в середині основного кожуха. Швидкість руху речовини зале-
жить від кількості трубок, які перебувають всередині кожуха. А від 
швидкості речовини залежить коефіцієнт теплопередачі кожухотрубно-
го теплообмінника. Конструкція схожа з роботою пластинчастого 
теплообмінника, в основі якої лежить передача тепла від теплоносія до 
нагріваємої речовини. 

Кожух являє собою трубу, яку зварюють з кількох аркушів, виго-
товлених зі сталі. Як правило, основна відмінність між кожухами 
полягає в поєднанні трубної дошки і кришок. Від тиску робочого сере-
довища і діаметра кожуха залежить товщина його стінки, але в будь-
якому випадку вона повинна бути не менше 4 мм. До зовнішньої сторо-
ни кожуха прикріплюються опори агрегату. Завдяки тому, що трубки 
розташовуються усередині кожуха, коефіцієнт теплопередачі зростає, 
втрати тепла мінімальні. Пучок труб закріплюється в кожусі за допомо-
гою трубних дощок (решіток) завдяки розвальцьовуванні.[2,3,4]. 
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Викладено стислі результати роботи, присвяченій реконструкції 
теплового пункту під водогрійну котельню потужністю 9 МВт з дослі-
дженням індивідуальних теплових пунктів. Теплопостачання споживачів 
виконується від котельні, основне обладнання якої є застарілим і пот-
ребує модернізації на сьогодні.  

Актуальність теми визначається необхідністю за нових умов, коли 
енергозбереження стало головним питанням експлуатації обладнання, 
подальше використання старих технологій стало економічно недоціль-
ним. В наш час на ринку теплоенергетичного обладнання існує багато 
нових економічних пропозицій. Так, якщо раніше ККД невеликих тепло-
фікаційних агрегатів складав біля 75 %, то зараз в котлоагрегатах тако-
го класу ККД складає 90...95 %. Це впритул наближує ефективність ма-
лих котлів до такої у потужних котлоагрегатів ТЕЦ.  

Впровадження децентралізації, використання сучасного облад-
нання, зменшення довжини теплотрас дозволяє значно скоротити втра-
ти теплоти, дає можливість більш оперативно проводити огляд теплот-
рас, підвищує надійність теплопостачання в цілому. Підвищити якість 
подачі тепла споживачу та покращення показників енергоефективності 
котельні.  

Метою роботи є підвищення якості теплопостачання від котельні 
до споживача. Реконструкція теплового пункту (ТП) включає демонтаж 
застарілого обладнання. Завданням є створення автономного і компак-
тного теплового пункту, що має мінімальні габарити при високій продук-
тивності, який можна встановлювати як всередині опалювального буді-
влі, так і поза ним, перевозити з одного місця на інше без узгодження з 
Державтоінспекцією, а також скорочення теплотрас і втрат тепла, зме-
ншення витрат на обслуговування. 

Досягнення поставленої мети потребує рішення наступних задач:  
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− проведення аналізу обладнання теплового пункту до реконстру-
кції, виконання теплових розрахунків теплового навантаження на опа-
лення.  

− провести розрахунок котельні до і після реконструкції з метою 
визначення витрат енергоносія котельних агрегатів та витрат палива на 
власті потреби.  

− підібрати основне і допоміжне обладнання, необхідного для ре-
конструкції. Виконати розрахунки системи газопостачання котельні.  

Аналіз [1,2,3,4] показав, що для використання в системах центра-
льного опалення і гарячого водопостачання житлових і інших будівель, 
наприклад, фермерських господарств, теплиць, тваринницьких компле-
ксів, бригадних станів, інших віддалених об'єктів. Відомі системи 
центрального опалення і гарячого водопостачання включають котел 
для нагрівання води опалення (теплоносій) і водопідігрівач, з'єднані 
трубопроводом, систему автоматичного регулювання температури теп-
лоносія з автоматикою безпеки. Як правило, вони встановлюються в 
спеціальному приміщенні в стороні від опалювальних об'єктів або в 
спеціальному приміщенні всередині опалювального будівлі. 

Недоліками відомих теплових пунктів є великі габарити і маса, 
ускладненість, а найчастіше і неможливість передислокації теплового 
пункту, велика довжина теплотрас, високі витрати на обслуговування. 

Зазначена задача вирішується тим, що тепловий пункт, який міс-
тить, щонайменше, один котел, водопідігрівач, трубопроводи, систему 
автоматичного регулювання температури теплоносія і автоматику без-
пеки, виконаний у вигляді автономного блоку, оснащеного опорною ра-
мою, пристроями кріплення обладнання теплопункту, елементами 
стропування, а також знімним каркасом (будиночком) з утепленими сті-
нами і дахом. 

Іншою особливістю є те, що зовнішні розміри теплового пункту 
знаходяться в межах автомобільного габариту. 

Тепловий пункт повинен містить, щонайменше, один котел , водо-
підігрівач, трубопроводи, систему автоматичного регулювання темпе-
ратури теплоносія і автоматику безпеки і бути виконаний у вигляді ав-
тономного блоку, оснащеного опорною рамою, пристроями кріплення 
обладнання теплопункту, елементами стропування, а також знімним 
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каркасом (будиночком) з утепленими стінами і дахом. Зовнішні розміри 
теплового пункту знаходяться в межах автомобільного габариту. 

Висновок. Попередній аналіз показав, що реконструкція теплового 
пункту під водогрійну котельню дозволить підвищити ККД брутто коте-
льного агрегату до 91%. Крім того вдасться звільнити значну частину 
технічного приміщення під котельню.  

Список літератури 
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Викладено стислі результати роботи, присвяченій реконструкції  

теплового пункту під котельню потужністю 24 МВт з дослідженням сис-
тем теплопостачання. Теплопостачання споживачів виконується від ко-
тельні, основне обладнання якої є застарілим і потребує модернізації  
на сьогодні. 

Актуальність роботи визначається необхідністю підвищення ефек-
тивності використання енергоносіїв, ощадливого та господарського ста-
влення до споживання паливно - енергетичних ресурсів. Ця проблема 
вирішуватиметься не лише оптимізацією і модернізацією ТЕЦ та існую-
чих котелень, а насамперед впровадженням сучасних енергоощадних 
технологій з використанням відновлювальних і нетрадиційних джерел 
енергії. Таким вимогам відповідають системи децентралізованого теп-
лопостачання з використанням теплових помп, геліосистем, модульних 
котельнь та інші ефективні джерела енергії 

Метою роботи є дослідження сучасних систем теплопостачання та 
теплових споживачів.  
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Досягнення поставленої мети потребує рішення наступних задач: 
- вивчити існуючі системи теплопостачання та класифікувати 

споживачів теплової енергії та систем теплопостачання; 
- провести аналіз роботи систем централізованого та децентралі-

зованого теплопостачання та факторів, які впливають на роботу окре-
мих елементів теплових систем;  

- розробити методи аналізу роботи централізованих систем теп-
лопостачання відкритого та закритого типу та децентралізованих сис-
тем теплопостачання з врахуванням генеруючих об’єктів та теплових 
споживачів для визначення ефективності їх роботи;  

Основна частина. Проаналізовано переваги і недоліки систем те-
плопостачання. Виявлено, що головна перевага відкритих систем теп-
лопостачання - це висока ефективність теплофікації завдяки максима-
льному використанню низькопотенційних джерел теплоти на ТЕЦ для 
нагрівання великої кількості живильної води. В закритих системах теп-
лопостачання живлення теплових мереж не перевищує 0,75 % від об'є-
му мережної води, який міститься в системі, тому можливість утилізації 
теплоти скидної води та продувки на ТЕЦ значно нижча, ніж у відкритих 
системах. Але для підготовки води для підживлення теплової мережі у 
відкритих системах потрібно значно збільшити потужність обладнання 
для хімводоочищення та деаерації. Теплові пункти відкритих систем 
теплопостачання мають простіше обладнання та значно меншу вар-
тість, ніж теплові пункти закритих систем, тому що у відкритих системах 
замість підігрівачів встановлюють тільки змішувачі систем гарячою во-
допостачання. На гаряче водопостачання у відкритих системах викори-
стовується мережна деаерована вода, тому місцеві системи гарячого 
водопостачання значно менше кородують, ніж и закритих системах те-
плопостачання. Відкриті системи відрізняються значною нестабільністю 
гідравлічних режимів внаслідок зміни витрати мережної води в тепло-
вих мережах. У відкритих системах теплопостачання якість мережної 
води не завжди відповідає санітарним нормам внаслідок того, що про-
мивка систем опалення недостатня та рівень деаерації живильної води 
не завжди повний. Підключення системи опалення за незалежною схе-
мою у відкритих системах теплопостачання значно поліпшує якість во-
ди в системі гарячого водопостачання. 
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Залежна схема приєднання систем опалення не потребує устано-
влення теплообмінників і тому має меншу вартість, ніж незалежна схе-
ма. Отже, залежна схема має такі недоліки: 

• при недостатньому тиску в тепловій мережі, який не забезпе-
чує нескипання води, та значній температурі теплоносія в елеваторах 
виникає кипіння води, яке супроводжується механічними вібраціями 
труб; 

• при пошкодженні  силових мереж спустошуються не тільки те-
плові мережі, а і системи опалення. 

При приєднанні систем опалення в ІТП або ЦТП за незалежною 
схемою ці недоліки повністю усуваються. При аваріях на магістральних 
теплових мережах квартальні теплові мережі та місцеві системи опа-
лення залишаються заповненими водою, що скорочує термін ліквідації 
аварії. 

Переваги і недоліки однотрубних та багатотрубних теплових ме-
реж залежать від кліматичного поясу, водних та ґрунтових умов, бага-
тьох інших особливостей району теплопостачання, які повинні бути до-
кладно вивчені при оцінюванні економічних показників системи тепло-
постачання.[1,2] 

Проведено патентний пошук [3,4,5] за результатами якого, було 
обрано систему теплопостачання з використанням апарату Фісенко-
Транссоник, так як використання в системі теплопостачання пароводог-
рійного котла і апарату Фісенко-Транссоник дозволяє відмовитися від 
мережевих насосів та водо-водяного теплообмінника, а також істотно 
знизити витрати водяної пари на підігрів води і підвищення тиску. Сис-
тема теплопостачання, що включає парогенератор, апарат Фісенко-
Транссоник, баластний об’єм води, опалювальні прилади і регулюючу 
арматуру, використовує замість парогенератора пароводогрійний котел 
і додатково забезпечена водорозбірними точками, трубопроводом га-
рячої води, що з'єднує пароводогрійний котел з вихідною частиною 
апарату Фісенко-Транссоник, а також систему підживлення котла.  

Використання пароводяного котла замість парового дозволяє іс-
тотно знизити витрату пари на підігрів мережної води і тим самим по-
ліпшити економічні показники системи теплопостачання. 

Висновок: Розрахунки показали, що реконструкція теплового пунк-
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ту під котельню дозволить підвищити  ККД брутто котельного агрегату 
до 91%. Виконанні техніко-економічні обґрунтування впровадження не-
традиційних джерел енергії в системах теплопостачання при викорис-
танні первинного органічного палива дають можливість оптимізувати 
співвідношення джерел енергії; розроблений метод аналізу роботи сис-
тем децентралізованого теплопостачання дозволяє проводити розра-
хунки втрат тепла в генеруючих об’єктах та теплових споживачах.  
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Викладено стислі результати роботи, присвяченій модернізації те-
хнологічних систем сирзаводу в смт Новий Буг з дослідженням системи 
очищення стічних вод. 

Метою роботи є впровадженням інноваційних технологічних про-
цесів у функціонування молочного підприємства в сучасних ринкових 
умовах господарювання. 

Однією з найважливіших задач підприємства, діючого в умовах 
ринкової економіки, є розширення свого товарного асортименту, розро-
блення інноваційної продукції. Перевага повинна віддаватися такому 
складу продукції, що забезпечує протягом тривалого періоду часу пос-
тійне збільшення (або, як мінімум, збалансованість) прибутку, що зали-
шається у розпорядженні підприємства на потреби в фінансових ресур-
сах, необхідних для підтримки конкурентоспроможності підприємства. 

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-37/20.htm
http://www.freepatent.ru/patents/2121628
http://www.freepatent.ru/patents/2334173
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Опанування механізму управління інноваційними процесами є пе-
редумовою суттєвих радикальних рішень у сфері господарського, полі-
тичного і в цілому суспільного життя нашої країни. Тому в українських 
реаліях процеси ринкового пристосування можуть відбуватися перева-
жно тільки через інноваційні технологічні зміни. Принципово нові базові 
інноваційні технології, які потребують значних інвестиції, не мають на 
державному рівні ефективних механізмів їх програмування та подаль-
шого управлінського супроводження при реалізації. 

Актуальність і важливість питань енергозбереження, розроблен-
ням та впровадженням інноваційних технологічних процесів у функціо-
нування молочного підприємства в сучасних ринкових умовах господа-
рювання, обумовили вибір теми, мету і послідовність розрахунків дип-
ломного проекту. 

В дипломному проекті розглядаються питання розроблення та 
впровадження інноваційних технологічних процесі функціонування мо-
лочного підприємства в сучасних ринкових умовах господарювання. 

Для досягнення поставленої мети передбачається наступне: 
- визначення розрахункових витрат води і стоків на господарчо-

побутові потреби заводу по переробці молока; 
- поверхні нагріву калориферів системи вентиляції; 
- гідравлічний розрахунок системи миття технологічного устатку-

вання і молокопроводів; 
- конструктивних і технологічних параметрів основних спору-

джень для очищення стічних вод. 
 
 

УДК 697.1 
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ПІДПІДЛОВОГО ОПАЛЕННЯ 

Автор: Сторчак К. В., магістрант, (науковий консультант – Семенов М. М., 
старший викладач), Національний університет кораблебудування ім. адмірала 
Макарова 
 

Відомо що будівництво спортивних комплексів це інвестиції в 
майбутнє, в розвиток наших дітей, їх здоров’я, як духовне, моральне, 
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так і фізичне. Оскільки ми дбаємо за їх майбутнє, щоб вони виросли 
справжніми патріотами нашої держави. 

Викладено стислі результати роботи, присвяченій модернізації си-
стем життєзабезпечення дитячого спортивного комплексу площею 1200 
м2 з дослідженням систем підпідлогового опалення. 

Метою роботи є дослідження підвищення ефективності системи: 
водяного опалення, холодного та гарячого водопостачання, припливної 
та витяжної вентиляції.  

В останні роки все більше розповсюдження отримують системи 
підпідлогового опалення „тепла підлога”. Підвищений інтерес до систем 
під підлогового опалення пов’язана з їх перевагами. Формування теп-
лового комфорту у приміщеннях забезпечується високим рівнем приє-
много для людини теплового випромінювання, що складає 50-70% теп-
лового потоку. Комбінація з теплового випромінювання та повільного 
конвективного теплового потоку є найкращим технічним рішенням, що 
забезпечує принадність підпідлогового опалення. Незважаючи на те, 
що можна використовувати однакові джерела тепла, підпідлогове опа-
лення відрізняється від радіаторного, зокрема методами розподілу теп-
ла. Основна перевага полягає у використанні у якості теплоносія води, 
що циркулює по гріючому контуру з труб. При цьому знижується неефе-
ктивність втрати тепла трубами на шляху від джерела тепла до опалю-
вального простору. У порівнянні з іншими опалювальними системами 
(наприклад, радіаторне опалення), у яких використовується той самий 
теплоносій, вода опалення характеризується іншим засобом розподілу 
тепла. Практичний досвід показує, що підпідлогове опалення, завдяки 
участі всієї поверхні підлоги у емісії тепла, забезпечує виключно рівно-
мірний горизонтальний розподіл температур та близьке до ідеального 
вертикальний розподіл. 

Відмінно від радіаторного опалення під підлогова система не за-
побігає виникненню неблагоприємної для людини позитивної іонізації 
повітря, і при її використанні, що дуже важливо, підтримується оптима-
льна вологість повітря. Підпідлогова система гігієнічна, оскільки при мі-
німальних теплових потоках пил у приміщенні практично не циркулює. 
Вона скрита, підходить для сучасного дизайну, і при відсутності опалю-
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вальних приладів є можливість більше раціонального використання 
площі житлового або офісного приміщення. 

Від підпідлогових систем, що використовують у якості теплоносія 
електроенергію, водяні системи вигідно відрізняються відсутністю до-
даткового навантаження електромагнітних полів. 

Необхідно відмітити також економічний фактор: при під підлого-
вому опаленні економиться теплова енергія на 20-30% в житлових бу-
динках, а у приміщеннях з високими стелями (спортзали, церковні ком-
плекси) цій показник може дорівнювати 50%. 

Для впровадження в спортивних комплекс системи підпідлогового 
опалення „тепла підлога” потрібно вирішити наступні завдання:  

 провести дослідження системи опалення, а саме розрахувати 
потужності опалювальної системи спортивного комплексу, теплових 
припливів в спортивному комплексі, опалювальних приладів. Розробити 
схему та провести гідравлічні розрахунки системи опалення спортивно-
го усього комплексу та підпідлогового опалення спортивної зали. 

 провести дослідження системи вентиляції спортивної зали та 
системи холодного та гарячого водопостачання спортивного комплексу 

 за результатами дослідження підібрати джерела теплопоста-
чання для оздоровчого комплексу. 

 для більш ефективного теплопостачання підібрати калорифер 
та розробити принципову схему його підключення до системи теплове-
нтиляції. 

 
 

УДК 697.1 
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  

БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ 
Автор: Чорновіл О. В., магістрант, (науковий консультант – Семенов М.М., ста-
рший викладач), Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма-
карова 
 

Викладено стислі результати роботи, присвяченій модернізації си-
стеми теплопостачання багатоповерхового будинку площею 16 тис. м2 з 
дослідженням теплоізоляційних матеріалів».  
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Україна ратифікувала директиви ЄС, які орієнтовані на обов'язко-
ве проведення заходів із енергоефективності будівель. Ця тема наразі 
дуже актуальна. 

Актуальність: До питання теплоізоляції будинків та споруд необ-
хідно підходити з усією серйозністю. Від того, наскільки якісною зробле-
но теплоізоляційну систему, залежить наскільки комфортним і затиш-
ним будинок буде для мешканців. 

Житлові будинки втрачають тепло через вікна – 20%, стіни – 30%, 
дах і фундамент – 30%, двері і димохід – 20%. В 90% квартир, окрім 
першого та останнього поверхів у багатоповерховому будинку, теплові 
втрати через дах і фундамент відсутні, проте пропорційно ростуть втра-
ти через вікна – 35% і стіни – 45% (через двері і вентиляцію залиша-
ються по 20%), пише [1] Олександр Гальченко.  

Мета роботи: Провести дослідження сучасних теплоізоляційних 
матеріалів визначити види і характеристики. 

Темою даної роботи є аналіз та класифікація теплоізоляційних 
матеріалів, для використання в багатоповерхових будівлях. 

Багато сучасні теплоізоляційні матеріали не тільки 
перешкоджають тепловтратам в холодну пору року, але і захищають 
приміщення влітку від проникнення теплового випромінювання. 

Зараз будівельний ринок пропонує широкий асортимент синтети-
чних теплоізоляційних матеріалів, що володіють кращими технічними 
характеристиками. 

Пінополістирол, його переваги і недоліки: 
Популярність цього утеплювача обумовлена його низькою вартіс-

тю і відмінними експлуатаційними якостями. 
Особливо варто відзначити такі гідності пінополістиролу: 
• більш низька, у порівнянні з мінераловатними утеплювачами, те-

плопровідність (це дозволяє товщину шару утеплювача зробити мен-
шої); 

• доступна вартість (пінополістирол дешевше мінеральної вати); 
• зручність монтажу (даний матеріал добре піддається обробці). 
Недоліками пінополістиролу можна назвати: меншу паропроник-

ність, у порівнянні з мінераловатними утеплювачами, і більш високу го-
рючість. 
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Пінополістирол незважаючи на деякі свої недоліки, широко вико-
ристовується для утеплення фасадів. Використання цього матеріалу 
для теплоізоляції будівлі обходиться в три - чотири рази дешевше, ніж 
застосування іншого утеплювача, зокрема мінеральної вати. 

Пінополістирольна теплоізоляція товщиною всього 80 мм дає мо-
жливість в холодний період року в чотири рази зменшити споживання 
палива. 

Пінофольгірованний утеплює матеріал 
Він являє собою шар поліетиленової піни, яка з двох сторін затис-

нута алюмінієвою фольгою. Особливостями цього матеріалу є мала ва-
га і низька теплопровідність (показник теплопровідності цього утеплю-
вача 1,5 рази менше, ніж у базальтових утеплювачів). 

До достоїнств цього матеріалу можна віднести простоту монтажу, 
утеплювач кріпиться до стін будівельним степлером. З недоліків варто 
відзначити абсолютну паро-і газонепроникність. 

Утеплювач пресована пробка. Такий досить екзотичний утеплю-
вач, як пресована пробка, виготовляється з кори коркового дуба росте в 
Середземномор'ї. Даний утеплювач випускається в рулонах і плитах, 
має дуже привабливий вигляд, є екологічно чистим матеріалом. Пресо-
вану пробку використовують для внутрішнього утеплення стін, цей ма-
теріал, завдяки своєму чудовому зовнішньому вигляду виконує і функції 
декоративного оздоблення. Для зовнішнього утеплення фасадів теж 
можна використовувати пробкові плити. 

Мінеральна вата на кам'яній основі. 
Відмінною особливістю волокон мінеральної вати є її здатність, не 

плавиться, витримувати температуру більше 1000°С. Завдяки цьому 
мінеральна вата перешкоджають поширенню вогню, і захищає від заго-
ряння конструкції будинків, побудованих з горючих матеріалів. Мінера-
льна вата практично не вбирає вологу, тому залишається сухою і збері-
гає властивості низької теплопровідності, навіть якщо на її поверхню 
потрапляє волога. До численних достоїнств мінеральної вати також ві-
дноситься висока опірність механічним впливам. 

Для утеплення будинку зовні можна застосовувати матеріали з 
скловолокна. Скловолоконні матеріали мають найкращі якості для теп-
лоізоляції фасадів будівлі, до яких відноситься: 
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• Пожежна безпека. 
• Економічність при транспортуванні. 
• Простота монтажу. 
• Низький коефіцієнт теплопровідності (від 0,035 до 0,044 Вт / мк), 

завдяки здатності скловолокна міцно утримувати повітря, і, як наслідок, 
відмінні теплоізоляційні властивості. Теплоізоляція зі скловолокна може 
надійно захищати взимку від холоду, а влітку - від спеки. 

• Стійкість до вологи. Завдяки своїй негігроскопічних (скловата не 
вбирає воду), теплоізоляційні властивості не погіршуються при попа-
данні на матеріал вологи. 

• Екологічність. Утеплювач зі скловолокна не виділяє шкідливих 
речовин і безпечний для здоров'я, на ньому не утворюється цвіль і 
гниль. 

Висновок: Після аналізу найкращих теплоізоляційних матеріалів 
було доказано, що: 

Мінеральна вата і пінополістирол найбільш витребувані 
утеплювачі для теплоізоляції стін зовні. Монтаж плит мінеральної вати 
схожий на технології укладання пінополістиролу, крім того ці два 
утеплювача мають схожі технічні характеристики, тому коли вирішують 
чим краще утеплити будинок зовні, в першу чергу порівнюють саме ці 
два утеплювача. 

Коли хочуть дешево провести теплоізоляцію стін ззовні, в більшо-
сті випадків вибирають полістирольні плити. Цей матеріал не тільки сам 
по собі дешевше мінеральної вати, але і його укладання не вимагає 
спеціальних навичок або складних інструментів. Але при влаштуванні 
дешевої пенопластовой теплоізоляції стін зовні не варто скидати з ра-
хунків, що даний матеріал має невелику механічну міцність. Крім того, 
пінопласт дуже люблять гризти щури та миші. Для утеплення фасадів 
виробники випускають спеціальні види паропроникного пінопласту з 
ущільненим зовнішнім шаром. Але вартість такого матеріалу не менше 
вартості мінеральної вати. Такий утеплювач, як екструдований пінопо-
лістирол, не підходить для утеплення стін ззовні, оскільки має нульову 
паропроникність. При використанні пінополістиролу для зовнішнього 
утеплення стін, краще купувати матеріал з атіпіренамі, це спеціальні 
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речовини, що перешкоджають горінню матеріалу. Пінопласт з антипіре-
ном набуває протипожежні властивості. 

Список літератури: 
1. Гальченко О. Утеплення України [Текст]/О. Гальчен-
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Україна має всі об'єктивні передумови, щоб стати однією з розви-
нених туристичних держав світу. Саме туризм здатний подолати розбі-
жності в розвитку окремих регіонів країни, які значно посилилися остан-
нім часом. Але існує і багато перешкод для цього розвитку, однією з 
яких є стан готельного господарства, що не відповідає сучасним світо-
вим стандартам. Через політичні та економічні перетворення, що відбу-
ваються в Україні, значно розширилися ділові й культурні зв'язки нашої 
країни із світом. Це сприяє збільшенню контактів між підприємствами та 
зростанню кількості іноземних і вітчизняних туристів, які прибувають в 
окремі регіони України, що зумовлює необхідність розміщення гостей у 
комфортабельних готелях із відповідним рівнем сервісу. 

Викладено стислі результати роботи, присвяченій модернізації си-
стем теплопостачання потужністю 600 кВт санаторію-профілакторію з 
дослідженням схем центрального теплового пункту. 

Метою роботи є підвищення теплової ефективності системи теп-
лопостачання санаторію-профілакторію шляхом її модернізації, яка 
включає перехід від застарілого опалення до високоефективного теп-
лозабезпечення з застосуванням високо економічного обладнання та 
заміни системи опалення приміщень будівлі. 

Використання нового та сучасного обладнання дає можливість 
забезпечити пожильців та співробітників профілакторію відносно недо-
рогим теплом та комфортними умовами для життєдіяльності. 
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Планується проаналізувати покращення надійності теплопоста-
чання споживачів та зменшення теплових втрат через встановлення 
пластинчатих теплообмінників у ЦРП позитивно вплине на економічні 
показники. 

З цією метою у магістерської роботи повинні бути вирішені насту-
пні завдання: 

• визначити витрати теплоти на опалення; 
• скласти графік теплового навантаження; 
• спроектувати систему холодного водопостачання, каналізації та 

вентиляції; 
• виконати розрахунок теплового пункту та підібрати обладнання 

для нього; 
• розробити принципові схеми системи опалення та ГВП, визна-

чено склад їх обладнання; 
• виконати гідравлічні розрахунки системи гарячого водопоста-

чання, вентиляції та каналізації.  
• спроектувати нову принципову та аксонометричну схеми ЦТП;  
• провести економічні розрахунки ефективності передачі теплової 

енергії та показати що якість теплопостачання буде відповідно вищою. 
 
 
УДК 697.1 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ  
ДЛЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТОРГОВО-ОФІСНОГО ЦЕНТРУ 
Автор: Думанецька О.С., магістрант, (науковий керівник – Шаповалов Ю.О., 
к. т. н., доцент), Національний університет кораблебудування ім. адмірала Мака-
рова 
 

Викладено стислі результати роботи, присвяченій модернізації ін-
дивідуального теплового пункту тепловою потужністю 6,8 МВт для сис-
теми теплопостачання торгово-офісного центру загальною площею 
78200 м2 з дослідженням насосних станцій підвищення тиску» 

Метою роботи є спроектувати індивідуальний тепловій пункт (ІТП) 
призначений для покриття навантажень на опалення, вентиляцію та га-
ряче водопостачання торгово-офісного центру. Спроектувати схему те-
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плопостачання споживачів, незалежну від опалення, вентиляції із за-
критим розподілом води з циркуляцією на гаряче водопостачання (ГВП) 
протягом опалювального сезону та відкритим розподілом води без цир-
куляції в літній період. Розраховати теплову схему, підібрати основне й 
допоміжне устаткування. 

Проблема економії енергоресурсів надзвичайно актуальна, тому 
що паливні запаси країни небезмежні. Та й економічна вигода самих 
споживачів перебуває тут не на останньому місці. Процес теплопоста-
чання являє собою складний технологічний процес одноразового виро-
бництва, транспортування й споживання енергії споживачем. Останнім 
часом все більша перевага при опаленні будинків віддається індивідуа-
льному тепловому пункту. Тепловий пункт - це комплекс устаткування, 
призначеного для розподілу тепла, що надходить із теплової мережі, 
між споживачами відповідно до встановленого для них видом і параме-
трами теплоносія, розміщеного на певній території. Індивідуальні теп-
лові пункти призначені для гарячого водопостачання й теплопостачан-
ня систем опалення житлових, виробничих і адміністративно-побутових 
будинків, тепличних господарств, будівельних майданчиків і тимчасово-
го опалення на об’єктах, що ремонтуються або об'єктів, що будуються. 

Спроектований ІТП призначений для покриття навантажень на 
опалення, вентиляцію й гаряче водопостачання торгово-офісного 
центру. Сумарне навантаження на ІТП становить 6,784МВт, у тому чис-
лі на опалення 0,873МВт, на вентиляцію 4,685 МВт, на ГВП 1,226. 

Спроектовано схему теплопостачання споживачів, незалежну 2-х 
трубну систему опалення, вентиляцію із закритим водоразбором із цир-
куляцією на ГВП протягом опалювального сезону й відкритим водораз-
бором без циркуляції в літній період та систему ГВП. Розраховано теп-
лову схему підібране основне й допоміжне устаткування а саме насоси, 
теплообмінники та арматуру. 
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УДК 667.64:678.02 
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
Авторы: Алексенко В. Л, Шарко А. А., Сметанкин С. А., Степанчиков Д. М., Юре-
нин К. Ю., Херсонская госудраственная морская академия, Херсон 
 

Среди методов технической диагностики особое место принадле-
жит методу акустической эмиссии (АЭ), позволяющему производить 
оценку технического состояния объектов по измерениям физико-
механических свойств материалов без разборки элементов конструк-
ций. С помощью методов АЭ можно измерять уровень напряжений и 
деформации материала, обнаруживать развивающиеся дефекты, оп-
ределять их координаты, оценивать степень опасности развивающихся 
дефектов. Для осуществления такого контроля необходимо иметь кор-
реляционные связи  между механическими характеристиками металлов 
и параметрами АЭ в различных условиях испытания, а так же знать 
акустико-эмиссионные свойства испытываемого материала. 

Причинами постановки настоящей работы явилось не идентичное 
поведение деформации образца при одноосном первичном нагружении 
и повторном нагружении. Если образец нагрузить до значения больше-
го модуля упругости E, но меньшего предела пропорциональности σпц и 
затем его начать разгружать, то разгрузка будет происходить по пря-
мой параллельной начальному линейному участку диаграммы. После 
разгрузки деформации уменьшаются, но не исчезают. Упругая дефор-
мация подчиняется закону Гука и за пределами пропорциональности. 
Повторное нагружение происходит по прямой разгрузки, а затем по 
кривой, которую имел бы образец без промежуточной разгрузки. Сле-
довательно, после промежуточной разгрузки появляется новый мате-
риал с более высоким пределом пропорциональности, но с меньшей 
пластичностью. 

Идентификация структурных особенностей накопления поврежде-
ний и разрушения при повторном нагружении образцов осуществля-
лась по данным АЭ на основе анализа степени деформации образцов, 
полученной из испытаний на разрывной машине УМ5, обладающей 
низким уровнем механических шумов. Измерение деформации образ-
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цов при одноосном нагружении определялось путем фиксации удлине-
ния с помощью микрометрического электронного индикатора переме-
щения Micron digital indicator DT-7011. 

В качестве контактного материала между преобразователями АЭ и 
образцом использовалось трансформаторное масло. В измерительной 
установке использовались широкополосные датчики к акустико-
эмиссионному прибору АФ15. Регистрация сигналов после усиления 
выполнялась осциллографом RIGOL DS1052E Digital oscilloscope с за-
писью сигнала в цифровом формате. 

Используемая в эксперименте информационно-измерительная 
система, обеспечивает индикацию, регистрацию и предобработку сиг-
налов АЭ с дальнейшим сохранением в памяти компьютера для после-
дующей постобработки полученных данных и их визуализации в ре-
альном масштабе времени. 

Результаты эксперимента по снятию зависимости деформации от 
напряжения при повторном одноосном нагружении показали что, де-
формационная кривая при повторном нагружении проходит ниже, чем 
при первичном нагружении, пока не будет достигнута максимальная 
степень растяжения, имеющая место в предшествующем цикле нагру-
жения. После этого новая деформационная кривая оказывается есте-
ственным продолжением первичной зависимости нагружение-
деформация. Это согласуется с общим объяснением эффекта Кайзера, 
заключающегося в отсутствии или существенном уменьшении акусти-
ческой эмиссии при повторном нагружении образцов вплоть до того 
момента, когда нагрузка при последующем нагружении не достигнет 
максимального значения достигнутого в предыдущем цикле. 

При обработке экспериментальных данных использовалась систе-
ма Mathematica 9.0 и алгоритмы работы с массивами числовых данных: 
нахождение максимальных (минимальных) элементов массива, сорти-
ровка данных массива по признаку, объединение данных, сплайновая 
интерполяция. В отличии от одноосного нагружения, характеризуемого 
дискретным возникновением актов акустической эмиссии, при повтор-
ном нагружении обнаруживается непрерывный характер акустической 
эмиссии. 
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Обнаружен и количественно подтвержден новый эффект сущест-
венного уменьшения плотности распределения сигналов АЭ при воз-
растании нагрузки на разных стадиях деформационного упрочнения 
материалов. 
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УДК 621.29 

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ РЕГАЗИФИКАЦИИ СПГ 

Авторы: Бондаренко Н. С., к. т. н., доцент, Гоцуляк М. А., ассистент, Нацио-
нальный университет кораблестроения, Николаев 
 

В связи с возрастанием дефицита энергоносителей и их удоро-
жанием выбор источника тепловой энергии является первичной зада-
чей на этапе проектирования комплекса регазификации. Действующие 
комплексы регазификации зачастую испаряют сжиженный природный 
газ используя теплоту воздуха, морской воды или же сжигая выпары, 
выделяющиеся в процессе хранения СПГ (около 0,05 % в сутки). В ря-
де проектов реализовано параллельно работу испарителей и нагрева-
телей СПГ с мощными газотурбинными установками с целью исполь-
зования энергии холода СПГ для повышения эффективности работы 
газовых турбин [1]. 

В зависимости от характера потребления природного газа, гео-
графического месторасположения терминала используются схемы с 
параллельно работающим оборудованием различным по принципу ра-
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боты, источнику энергии. Например, регазификационный терминал 
Dahej, Индия [2]. Схема комплекса регазификации представлена ниже 
на рисунке. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема комплекса регазификации СПГ терминала 

Dahej, Индия: 
СПГ – хранилище сжиженного природного газа; ТОВГ – теплообменник раствора 

вода-гликоль; К – компрессор; ПВГ – погруженная водная горелка; ИСПГ – испари-
тель СПГ; ГТУ с ТУК – газотурбинная установка с теплоутилизационным контуром; 
ЭГ – электрогенератор; УГ – уходящие газы; НСПГ, НВ, НВГ – насосное оборудо-

вание для подачи СПГ, раствора вода-гликоль, воды соответственно 
 

На основе анализа климатических условий (изменения средне-
месячных температур морской воды, воздуха, его влажности) северно-
го Причерноморья Одесской области для обеспечения работы системы 
регазификации в качестве доступного, бесплатного и возобновляемого 
источника теплоты принято морскую воду, которая имеет более высо-
кие теплофизические свойства, и температура которой не опускается 
ниже нуля на протяжении года [3]. При утилизации низкопотенциальной 
энергии холода, наибольший термодинамический эффект достигается 
работой двигателя Стирлинга. Количества сгенерированной электро-
энергии достаточно для покрытия собственных эксплуатационных нужд 
[4].  

Для разработки дальнейших рекомендаций по насыщению ком-
плекса регазификации энергетическим оборудованием следует учесть 
непостоянность потребления природного газа на протяжении года. Ис-
пользование уходящих газов газотурбинных двигателей, воздуха окру-
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жающей среды, продуктов сгорания в качестве источника тепловой 
энергии должно быть рентабельно по эксплуатационным затратам.  
Литература: 1. IGU World LNG Report [Electronic resourc]. — 2017. – Ac-
cess mode: https://www.igu.org/sites/default/files/103419-
World_IGU_Report_no%20crops.pdf (last access: 5.04.17). – Title from the 
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resourc]. — 2011. – Access mode: http://petrofed.winwinhosting.net/ up-
load/19-21_Oct_11/Session%20III_RSingh.pdf (last access: 28.07.15). – 
Title from the screen. 3. Чеплюха М.О. Визначення параметрів 
теплообмінних апаратів системи регазифікації LNG-терміналу 
продуктивністю 5 млрд. м3 на рік [Текст] / М.О. Чеплюха, М.С. Бонда-
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власник Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова. – № 201313911; заявл. 29.11.2013; опублік. 10.10.2014, Бюл. 
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УДК 621 

ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
СТИРЛИНГА С ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ХОЛОДА СПГ 

Авторы: Бондаренко Н. С., к. т. н., доцент, Гоцуляк М. А., ассистент, Нацио-
нальный университет кораблестроения, Николаев 
 

Регазификация сжиженного природного газа (СПГ) представляет 
собой достаточно емкий технологический процесс, требующий большо-
го количества энергии. В свою очередь СПГ вследствие высокой сте-
пени сжатия является калорически высокоэффективным топливом (ог-
ромный потенциал энергии холода, заложенный при сжижении), т.к. 
для производства 1 т СПГ затрачивается около 380 кВт∙ч электроэнер-
гии [1]. В настоящее время около 20% действующих терминалов по ре-
газификации СПГ используют криогенный потенциал. Полезное ис-
пользование холода для генерирования электроэнергии или интегри-

https://www.igu.org/sites/default/files/103419-World_IGU_Report_no%20crops.pdf
https://www.igu.org/sites/default/files/103419-World_IGU_Report_no%20crops.pdf
http://petrofed.winwinhosting.net/%20upload/19-21_Oct_11/Session%20III_RSingh.pdf
http://petrofed.winwinhosting.net/%20upload/19-21_Oct_11/Session%20III_RSingh.pdf
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рование процесса регазификации в другие отрасли и производства, по-
требляющие холод, позволяет снизить капитальные и операционные 
затраты. Целесообразность производства собственной электроэнергии 
повышается, что обусловлено существенным ростом стоимости элек-
троэнергии, предлагаемой на рынке. Полученная электрическая энер-
гия экономически выгоднее, чем при традиционном способе сжигая то-
пливо, а также экологически чистая. 

Использование двигателей с внешним подводом теплоты, рабо-
тающих по циклу Стирлинга [2], позволяет более глубоко утилизиро-
вать энергию холода в процессе регазификации СПГ (смотреть рис.). В 
качестве рабочего тела применяется гелий. Эффективность работы 
энергетического цикла при отводе тепла сжиженным природным газом 
на 20% выше, чем при охлаждении рабочего тела двигателя окружаю-
щей средой. 

 
 Схема регазификации СПГ с выра-
боткой электроэнергии двигателем 
Стирлинга: ГТС – газотранспортная 
система; 1, 5 – рабочие цилиндры 

расширения и сжатия соответствен-
но; 2, 4 – теплообменные аппараты 

соответственно нагреватель рабочего 
тела (гелия) и охладитель (испари-

тель СПГ); 3 – регенератор; 6 - двига-
тель Стирлинга; 7 – электрогенера-
тор; 8, 9 – насосы соответственно 

морской воды и СПГ 
 

 
Выполнены расчеты по определению количества сгенерирован-

ной электроэнергии с учетом постоянного потребления природного га-
за. Определены расходы энергии на обслуживающее оборудование. 
Для плавной регулировки процесса регазификации при изменении 
графика отпуска газа рекомендовано использовать блочные модули. С 
целью минимизации энергетических затрат учитывается географиче-
ское положение комплекса регазификации. 

Литература: 1. Пятничко А. И. Использование холода сжиженного 
природного газа для получения полезной энергии при его регазифика-

http://ecat.diit.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB4&P21DBN=DB4&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%98.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ДООПРАЦЮВАННЯ  
ІСНУЮЧИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАПУСКУ  

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТАТМ 
Авторы: Коробко В. В к. т. н., доцент, Московко О. О. асистент, Національний 
університет кораблебудування, Миколаїв 
 

В сучасних умовах розвитку науки та техніки в сфері енергетики, 
найбільше уваги приділяється створенню енергоощадних технологій, 
які, в загальному випадку, повинні задовольняти наступним критеріям: 
бути екологічними, високонадійними та технологічними (мати низьку 
собівартість впродовж всього життєвого циклу виробу). Сучасні енерго-
генеруючі установки є достатньо складними структурами, що викликано 
необхідністю зниження собівартості виробленої одиниці продукції та 
постійно зростаючими вимогами до екологічності. Тому перед науков-
цями та виробниками постійно стоїть завдання вдосконалення вже іс-
нуючих технологій, а також пошук та вдосконалення нових, більш су-
часних, методів та технологій підвищення ефективності системи. В 
енергетиці одним з таких напрямів є утилізації низькотемпературних 
ВЕР. 
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Одним з перспективним напрямків використання низькотемпера-
турних теплових ресурсів є розвиток термоакустичних теплових машин 
(ТАТМ). Дані апарати мають ряд переваг по відношенню перед тради-
ційними схемами утилізації тепла, а саме: технологічні – прості та від-
носно дешеві у виготовленні; не мають рухомих частин – тобто мають 
високі показники надійності; екологічні – не містять шкідливих компоне-
нтів, як для людини, так і для навколишнього середовища. До основних 
недоліків можна віднести підвищені масо-габаритні показники та неви-
сокий ККД, що, на думку авторів, пояснюється недостатнім вивченням 
фізичних процесів та явищ, які відбуваються в ТАТМ, так як розвиток 
ТАТМ отримали декілька десятиліть тому. Отже проведення робіт з 
вдосконалення ТАТМ у напрямку розширення діапазону робочих тем-
ператур в меншу сторону, а також вивчення фізичних процесів та явищ, 
що відбуваються в ТАТМ, є перспективним завданням. 

При проведенні науково дослідних робіт з вивчення впливу різ-
них типів теплообмінних поверхонь нагрівача на процес запуску термо-
акустичного двигуна (ТАД) було виявлено нехарактерну залежність на-
ведену на рис. 1 та більш детально описану далі [1].  

На рис. 1 наведено графіки температур процесу запуску ТАД, 
окрім рис. 1г, при різній підведеній електричній потужності нагрівача. На 
рис. 1а наведено процес запуску ТАД при Wе = 125 Вт, при цьому різ-
ниця температур на протилежних сторонах стеку в момент запуску 
складала Δtа = 145 °С. На рис. 1б наведено процес запуску ТАД при Wе 
= 80 Вт, при цьому різниця температур на протилежних сторонах стеку 
в момент запуску складала Δtб = 151 °С. На рис. 1в наведено процес 
запуску ТАД при Wе = 54 Вт, при цьому різниця температур на протиле-
жних сторонах стеку в момент запуску складала Δtв = 169 °С. На рис. 1г 
наведено процес прогріву ТАД при Wе = 40 Вт, при цьому впродовж 20 
хвилин ТАД так і не запустився, при цьому різниця температур на про-
тилежних сторонах стеку в момент запуску складала Δtг = 163 °С. Взя-
вши за основу залежності, які наведені на рис. 1а та порівнюючи їх із 
залежностями, які наведені на рис. 1г можемо зробити висновок, що 
температурний градієнт між двома сторонами стеку є достатнім для ро-
боти ТАД, але при цьому ТАД не запустився. 
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а) б) 

  
в) д) 

Рис. 1. Експериментальні дані вимірювань температури процесу запуску ТАД при 
різній потужності електронагрівача: де t1 – температура нагрівача; t2 – температура 
між нагрівачем та стеком; t3 – температура нагрітої сторони стека; t4 – температура 
холодної сторони стека; t5 – температура охолоджувача; t6 – температура навколи-

шнього середовища 
 

В роботі [2] авторами було аналітично виведено залежність, що 
надає взаємозв’язок основних фізичних параметрів стеку, робочого ті-
ла, місця розташування стеку та лінійних розмірів апарату з градієнтом 
температури який потрібно підтримувати в стеку для роботи двигуна: 
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 (1); 

де mT  – середня температура робочого середовища; 

vf  – величина в’язкісного пристінного шару; 

kf – товщина акустичного пристінного шару; 
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γ  – показник адіабати для повітря; 
x  – розрахункова точка координат; 

0x  – точка початку координат; 
λ  – довжина хвилі, що виникає в резонаторі; 
σ  – число Прандтля для робочого середовища. 
Рівняння 1 можна записати у вигляді залежності: 

0( , , , ( ), , )m
v k

crit

dT f f f x x
dx

  = γ − λ σ 
 

 (2); 

З рівняння 2 стає зрозумілим, що при незмінних характеристиках 
стеку, робочого тіла та конфігурації апарату, критичний градієнт зали-
шається постійним – а це, напряму заперечує дані експериментальних 
досліджень. 

З іншого боку, в роботі [3] запропоновано в якості визначального 
критерію запуску ТАД використовувати величину criticalQ  – кількість тепло-
ти акумульована матрицею. Автори показали, що термоакустичні пуль-
сації виникають та існують при умові stack criticalQ Q≥  . Інформація наведена на 
рис. 2 якісно ілюструє особливості процесів, які мають місце при старті 
та розвитку термоакустичних пульсацій. Початок генерування акустич-
ної потужності супроводжується зміною температурного тренду нагрі-
вача, що свідчить про появу нового механізму теплообміну між нагріва-
чем та робочим тілом. Для різних апаратів абсолютні значення criticalQ  бу-
дуть відрізнятися, але характер процесів має бути однаковим.  

 
Рис. 2. Узагальнюючі залежності, що вказують на якісні зміни: а) акустичної 

енергії та б) температури нагрівача – в залежності від кількості підведеного тепла 
 

а) б) 
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З вищевикладеного матеріалу, можна зробити висновок, що є 
суттєві розбіжності між отриманими експериментальними даними та іс-
нуючими теоретичними моделями.  

Так автори моделі 1 припускають, що в резонаторі існує деякий 
мінімальний рівень акустичних пульсацій і поява градієнта температур 
лише сприяє їх підсиленню. В роботі 2 основна увага спрямована на 
інтегральні характеристики – кількість підведеної та акумульованої теп-
лоти. Вважається що для кожного випадку є якась критична кількість 
теплової енергії яка призводить до виникнення самочинних акустичних 
пульсацій. 

Можна бачити, що обидві моделі суперечать отриманим експе-
риментальним даним. Тому є доцільним продовжити дослідження у да-
ному напрямку і внести відповідні корективи до існуючих теоретичних 
моделей, з метою подальшого спрощення кількісних та/або якісних роз-
рахунків ТАТМ даного класу. 
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В останні десятиліття простежується динаміка зростання загаль-

ної кількості суден для міжнародного торгівельного флоту та об’ємів 
вантажів, що ними транспортуються. Все це призводить до збільшення 
конкуренції серед судновласників, а як наслідок – зменшенню експлуа-
таційних витрат. З іншого боку, до сучасних суден пред’являються все 
більш жорсткі вимоги з екологічної точки зору світовими організаціями 
всіх рівнів. Тому роботи з підвищення ефективності використання пали-
ва, раціонального розподілу теплових потоків та створення нових сис-
тем утилізації тепла є досить актуальними, як з точки зору зниження 
експлуатаційних витрат судна, так і з точки зору підвищення його еколо-
гічності. 

Одним з можливих напрямків розвитку утилізації низькотемпера-
турних ВЕР на суднах, можуть стати системи, які розроблені на основі 
термоакустичних апаратів. За своїми конструктивними особливостями 
та характером робочих процесів термоакустичні теплові машини 
(ТАТМ) суттєво відрізняються від механічних систем. Основною їх пе-
ревагою є відсутність рухомих частин, що підвищує їх надійність та ре-
сурс, а це є вагомим аргументом їх використання на судні [1]. 

Також слід зауважити, що однією з сучасних тенденції при під-
вищенні екологічності, а також зниження рівня експлуатаційних витрат 
суден, є впровадження використання в СЕУ таких видів палива як LPG, 
LNG (ЗПГ). Подальше підвищення використання теплових ресурсів та-
ких систем призведе до більш широкого їх впровадження на суднах, та 
прискорить процес окупності високовартісного обладнання. Слід зана-
чити, що така схема може бути використана для робочих середовищ з 
різними температурами, оскільки в ТАТМ, в якості робочого тіла, може 
бути застосовано гелій, завдяки чому зникнуть проблеми, які пов’язані  
з низькими кріогенними температурами на поверхні внутрішніх теплоо-
бмінників ТАД. 
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Враховуючи вищевикладений матеріал, автори пропонують розг-
лянути два варіанти компонування принципових схем утилізації низько-
температурних ВЕР з використанням ТАТМ на суднах оснащених МОД 
(Рис. 1, 2). У першому випадку розглядається судно з встановленим 
МОД (1), що працює на традиційному паливі (Рис. 1). При обраному 
компонуванні схема утилізації тепла має в своєму складі дві 

 
Рис. 1. Принципова схема утилізації ВЕР суднової енергетичної установки з ТАТМ. 

 
Рис. 2. Енергогенеруюча система регазифікації LNG палива ДВЗ 
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термоакустичні установки, що здатні працювати з низькотемпературни-
ми джерелами теплової енергії. На схемі видно, що термоакустичний 
двигун (ТАД) (4) споживає теплоту з контуру УК (2), який також пов'яза-
ний з охолоджувачем наддувочного повітря, з робочою температурою 
200-220 °С, а ТАД (6) здатен працювати з температурою 85-95 °С. Та-
кий рівень робочих температур забезпечує використання модуля тер-
моакустичних перетворень (МТП) та двофазного робочого тіла ТАД. 
Обидва МТП працюють на корисне навантаження, яким є імпульсна 
двонаправлена турбіна (ІДТ) (6, 7), що приводить в дію генератор. Охо-
лодження МТП може бути забезпечене за рахунок теплообмінників сис-
тем СЕУ (8-12). 

На рис. 2 представлене схематичне рішення, щодо впроваджен-
ня МТП на судно, яке оснащене МОД (1), де в якості основного виду 
палива використовується LNG, що подається насосом (3) з цистерни (4) 
через охолоджувач МТП (7) та блок паливопідготовки (2) до двигуна. 
Для створення температурного градієнту в МТП, через його нагрівач 
насосом (8) прокачується вода з контуру охолодження двигуна. Акусти-
чну енергію створену МТП доцільно використовувати в ІДТ (6), що при-
водить в дію генератор. Якщо дана схема буде застосована на газовозі, 
тоді, доцільно використовувати, в якості навантаження МТП, термоаку-
стичний тепловий насос (ТАТН) (5), який призначений для повторного 
скраплення вантажу, що випаровується у вантажних танках [2, 3]. Гене-
роване надлишкове тепло ТАТН може бути відведена системою охоло-
дження, до складу якої входять насоси (9, 10) та теплообмінний апарат 
(11). 

Висновки: Вищезгаданий матеріал вказує на актуальність про-
блеми та необхідність її вирішення. Авторами запропоновані принципо-
ві схемні рішення утилізації низькотемпературних ВЕР на суднах, де в 
якості головного двигуна використано МОД. Запропоновані рішення 
формують подальші напрями дослідження, як ефективності викорис-
тання в складі СЕУ МТП, так і подальші шляхи вдосконалення ТАТМ, 
що передбачаються для встановлення. 

ЛІТЕРАТУРА 
4. Коробко В.В. Особливості процесу запуску термоакустичних двигунів 
за умов використання низькотемпературних джерел теплової енергії 
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[Текст] / В. В.Коробко, О.О. Московко // Авиационно-космическая техни-
ка и технология. – 2014. – №8 (115). – С. 50-54. 
5. G. W. Swift Thermoacoustics for liquefaction of natural gas / G. W. Swift 
and J. J. Wollan // GasTIPS, Volume 8, Number 4, рр. 21-26 
6. Коробко В. В. Перспективи застосування термоакустичних техноло-
гій в системах регазифікації природного газу [Текст] / В. В.Коробко, О.О. 
Московко // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції: 
Суднова енергетика: стан та проблеми, – 2013. 

 
 

http://www.lanl.gov/thermoacoustics/Pubs/GasTIPS.pdf


 

Секція № 4. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

З СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ВНЗ 
 
 

УДК 536.24 (075.8) 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
Авторы: Вассерман А. А., д. т. н., профессор, Мальчевский В. П., к. т. н., доцент, 
Одесский национальный морской университет, Одесса, Украина 
 

Понятие о теоретических основах судовой энергетики у студентов 
научно-учебного института морского флота ОНМУ создаёт изучение 
дисциплины «Техническая термодинамика и теплообмен». Она обес-
печивает дальнейшее изучение студентами профилирующих дисцип-
лин: двигателей внутреннего сгорания, паровых и газовых турбин, па-
ровых котлов, холодильных установок. 

От знания указанной дисциплины в значительной мере зависит 
качество подготовки инженеров-судомехаников и глубокое понимание 
ими сущности термодинамических процессов и процессов теплообме-
на, протекающих в судовых машинах и аппаратах. Для лучшего усвое-
ния учебного материала студентами дисциплина разделена на три мо-
дуля: процессы и циклы в идеальном газе, процессы и циклы в реаль-
ном газе, основы теплообмена. 

Существует известные учебники по дисциплине. В дополнение к 
ним в ОНМУ изданы учебные пособия [1, 2, 3], в которых изложен тео-
ретический материал по всем трём модулям, а также приведены во-
просы для самоконтроля и примеры решения задач. 

Важными элементами преподавания являются: 
- полнота изложения материала на лекциях; 
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- закрепления теоретических знаний на практических и лабора-
торных занятиях; 

- доступность методических пособий; 
- объективность контроля знаний студентов. 
Лекции по дисциплине читаются с использованием мультимедий-

ной техники. На экране представляются текст лекций, формулы и гра-
фики. Студенты могут сравнивать  увиденный материал с содержанием 
пособий и делать только краткие заметки в конспектах. Полные тексты 
лекций есть в печатных и электронных вариантах пособий, доступных 
студентам. 

Теоретические знания закрепляются при решении задач на прак-
тических занятиях и при выполнении пяти лабораторных работ. В про-
цессе этих работ определяются свойства идеального и реального газов 
(параметры состояния и изобарная теплоёмкость, теплота парообразо-
вания и давление насыщения), а также коэффициент теплоотдачи при 
конвективном теплообмене. Студенты самостоятельно обрабатывают 
результаты измерений, строят необходимые графики и защищают про-
токолы работ перед преподавателем. 

На практических занятиях уделяется особое внимание расчётам 
циклов  двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и паротур-
бинных установок и расчётам процессов теплообмена. Уделяется осо-
бое внимание процессам регенеративного теплообмена в паротурбин-
ных и газотурбинных установках. Студенты получают домашние зада-
ния по каждому модулю. После защиты заданий они выполняют в ау-
дитории индивидуальные контрольные работы. 

Контроль теоретических знаний студентов осуществляется тести-
рованием на ЭВМ в конце модуля. Студенту предлагается пятьдесят 
вопросов из двухсот имеющихся в ЭВМ по каждому модулю. Он дол-
жен выбрать правильный ответ из четырёх либо пяти, появившихся на 
экране. Время тестирования – 40 минут. 

Итоговая оценка по каждому модулю получается суммированием 
оценок по всем видам контроля. Максимальная оценка 100 баллов 
формируется следующим образом: 10 – за посещение занятий, 10 – за 
лабораторные работы, 10 – за домашнее задание, 30 – за контрольную 
работу, 40 – за тестирование. 
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В результате учащиеся оцениваются по каждому виду деятельно-
сти: теоретической подготовке, выполнению лабораторных работ, до-
машних заданий и решению ими контрольных работ. Если общий сред-
ний балл по дисциплине ниже установленного минимального (60 бал-
лов), студент сдаёт письменный экзамен по всему изучаемому мате-
риалу. 

Углублению знаний студентов способствует также подготовка ими 
под руководством преподавателей докладов на студенческие научные 
конференции и материалов на конкурсы студенческих научных работ. 

ВЫВОДЫ 
Изучение дисциплины «Термодинамика и теплообмен» влияет на 

дальнейшее освоение студентами-судомеханиками профилирующих 
дисциплин. Поэтому уделяется большое внимание качеству лекций, 
практических и лабораторных занятий и контролю знаний студентов. 
Многоуровневый контроль обеспечивает объективность оценки их зна-
ний. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
[1] Вассерман О.А. Термодинамічні процеси і цикли в 

ідеальному газі / О.А. Вассерман, О.Г. Слинько. – Одеса: вид. Фенікс, 
2013. – 198 с. 

[2] Вассерман О.А. Термодинамічні процеси і цикли в 
реальному газі / О.А. Вассерман, О.Г. Слинько. – Одеса: вид. Фенікс, 
2015. – 194 с. 

[3] Вассерман О.А. Теоретичні основи тепломасообміну / 
О.А. Вассерман, О.Г. Слинько, В.П. Мальчевський – Одеса: вид. Фенікс, 
2011. – 150 с. 
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УДК 378 
СУЧАСНІ ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

З СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  
Автори: Коробко В. В., к .т. н., доцент, Чередніченко О. К., к .т. н., доцент, 
Чередніченко Т. М., зав. лаб., Національний університет кораблебудування імені. 
адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

Машинобудування завжди було наукоємною, високотехнологічною 
галуззю виробництва, яка потребує для свого розвитку фахівців відпо-
відного рівню. Саме учбові заклади машинобудівного профілю мають 
забезпечити їх підготовку. 

Збільшення за останні 2-3 роки звернень рекрутингових компаній 
та кадрових служб підприємств різної форми власності призвело до не-
обхідності проаналізувати сучасні вимоги до майбутніх фахівців в галузі 
суднового та енергетичного машинобудування. Але окрім запитів лока-
льних роботодавців сучасні випускники ВНЗ повинні бути адаптовані до 
світового ринку праці, тому необхідно врахувати вимоги світових лідерів 
суднобудування, суднового та енергетичного машинобудування.  

Основні тренди розвитку сучасного машинобудування відповіда-
ють таким загальним тенденціям як:  

• зростаюча глобалізація у виробництві, проектуванні та наукових 
дослідженнях з розподілом процесів інтеграції між компаніями;  

• створення нових виробничих потужностей, замість модернізації 
старих існуючих підприємств; 

• впровадження новітніх інформаційних технологій, що забезпе-
чує значне скорочення термінів проектування та побудови. 

Сьогодні ВНЗ працюють в жорстких умовах ринку надання освітніх 
послуг. Щоб отримати студентів навчальні заклади повинні бути при-
вабливими як для абітурієнтів, так і майбутніх потенційних роботодав-
ців. Що може забезпечити для університету таку привабливість? 

1. Престиж обраної професії та надійні перспективи, що стосу-
ються майбутнього працевлаштування випускників та їх кар'єрного рос-
ту, які безпосередньо пов'язані із затребуваністю даних фахівців у своїй 
країні та у світі. 
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2. Універсальність отриманих знань та навиків, що базуються на 
фундаментальній освітній базі. 

3. Здатність випускників ВНЗ працювати на різних роботодавців 
за умов світової глобалізації. 

4. Репутація ВНЗ, яка має бути підтверджено співпрацею ВНЗ з 
провідними проектними бюро та виробничими компаніями, світовими 
науковими центрами.  

Приклади вимог кадрових служб провідних компаній з суднобуду-
вання та енергетичного машинобудування надані в табл.1.  

 
Таблиця 1. Приклади вакансій на офіційних сайтах 

 

Wärtsilä 
(https://www.wartsila.com/careers/va

cancies) 
Engine expert W26 - W64 

DAMEN  
http://career.damen.com 

Pipe Fabrication Production 
Support Engineer 

Application 
deadline 

2017-10-29 2017-11-05 

Country Finland Romania 

Position de-
scription 

To this technical advisory role we 
need a person with appropriate tech-
nical background, willingness to learn 
and adapt to new technologies, pro-
active way of thinking, entrepreneuri-
al initiative, fast innovation skills and 
independent decision making capa-
bility.  

We offer you professional devel-
opment in a multicultural environ-
ment where you gain deep 
knowledge of 4-stroke engines in-
cluding their applications in marine 
installations. 

The Production Piping Engi-
neer in Damen Shipyards Galati 
provides necessary support to 
the Production Facility by assur-
ing the documentation and keep-
ing track on the production state 
of the vessels under construc-
tion. Also ensures the coordina-
tion of all the activities regarding 
preparation and verification of 
the execution drawings and job 
preparation activities. 

http://career.damen.com/
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Wärtsilä 
(https://www.wartsila.com/careers/va

cancies) 
Engine expert W26 - W64 

DAMEN  
http://career.damen.com 

Pipe Fabrication Production 
Support Engineer 

Tasks & Re-
sponsibilities  
 

Give expert assistance like:  
Technical support for internal and 
external сustomers  
Support new product commissioning  
Make site surveys for deeper engine 
and system analysis  
Make trouble shooting in the field  
Make root cause analysis  
Participation in the introduction of 
new engine types and other prod-
ucts  
Participate in field tests  
Make feedback analyses and re-
ports  
Support to Customer assistance or-
ganization  
Make product improvements and up-
grading  
Upgrade product Documentation like 
engine manual  
Make bulletins  

Execute piping works in the 
Pipe-Fab program; 

Provide technical assistance 
to the production workshops and 
at the vessel; 

Analyzes and provides solu-
tions for various issues; 

Follow the reception of the 
execution documentation in ac-
cordance with the planning 
schedule and contractual dead-
lines; 

Follows the production re-
marks on the execution drawings 
and solves them or assigns them 
to be resolved by the project 
providers design engineers; 

Forward all information (draw-
ings, equipment information, 
work procedures received from 
project providers, etc.) needed to 
conduct the production process; 
secures the storing addresses 
for forwarding this information for 
each project 

Requirements 

Desired Skills:  
Service Delivery Contractual skills  
Customer understanding  
Delivery Solution to Customer - pro-
cess & tools  
Installation operation, maintenance & 
repair  
Product knowledge  
System and solution knowledge  
Technical communication  
Technical problem solving skill  

Bachelor / Master’s Degree in 
Shipbuilding or other technical 
specialization. 

Minimum of 1 year experience 
with demonstrated expertise and 
skill in shipbuilding area - piping. 

Good command of ACAD; MS 
Office. 

Knowledge and understanding 
of the shipbuilding processes. 

Highly efficient for solving all 

http://career.damen.com/
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Wärtsilä 
(https://www.wartsila.com/careers/va

cancies) 
Engine expert W26 - W64 

DAMEN  
http://career.damen.com 

Pipe Fabrication Production 
Support Engineer 

Communication skills  
Cost awareness & effectiveness  
Cultural knowledge  
Presentation skills  
Teamwork skills  
Cost awareness and effectiveness  
Ability to travel globally  
Good command of both oral and writ-
ten English  
Education: BSC or MSC in technical 
university is preferred  
Experience: At least 3 years in simi-
lar technical position is preferred  

tasks and activities in due time. 
Not afraid of taking decision 

and assume responsibility. 
Very good communication 

skills in order to collaborate with 
the production team. 

Advanced English knowledge 
in - written and verbal communi-
cation 

Stress resistant. 
 

 
Аналізуючи вакансії на сайтах провідних фахівців можливо зроби-

ти деякі узагальнення. 
1. Сучасний інженер має вільно володіти новітніми CAD/CAM 

системами (за нашу думку, достатньо професійно знати одну з 3-D сис-
тем проектування, що орієнтована на PLM технології).  

2. Потрібне знання англійської мови в об’ємі достатньому для 
спілкування з фахових питань та роботи з документацією.  

3. Необхідний достатній рівень підготовки в області викорис-
тання можливостей сучасних інформаційних технологій безпосередньо 
у виробництві, проектуванні та експлуатації.  

4. Інженер має бути готовим для подальшої спеціалізації, са-
мостійної освіти, або навчання в учбових центрах фірм.  

5. Сучасний фахівець з суднобудування має бути здатним до 
роботи за строковими контрактами в складі інженерних команд в різних 
регіонах світу.  

ВИСНОВКИ 
Для покращання підготовки фахівців з суднової енергетики та 

енергомашинобудування в Машинобудівному навчально-науковому ін-

http://career.damen.com/
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ституті Національного університету кораблебудування можна вважати 
доцільним наступне: 

1. Необхідна постійна робота з поповнення інформаційної бази 
ВНЗ сучасними системами проектування, забезпечення можливості ро-
боти студентів в on-line режимі з програмним забезпеченням фірм ви-
робників судового машинобудування (наприклад,  MAN B&W, Wartsila 
та інш.), пошук та впровадження в навчальний процес кращих зразків 
навчальних комп’ютерних програм-симуляторів для отримання студен-
тами необхідних навичок та умінь при експлуатації суднового енергети-
чного обладнання.  

2. Впроваджувати в навчальний процес елементи «інженерних 
команд» - коли студенти різних спеціальностей працюють над рішенням 
загальної комплексної задачі (зрозуміло що в рамках своєї компетенції). 

3. Враховуючі той факт, що потрібну кваліфікацію випускник на-
буває лише після 1,5-2 років роботи за фахом, необхідно шукати нові 
форми співпраці з реально діючими підприємствами для організації які-
сних учбово-технологічних практик студентів.  

4. Залучати майбутніх бакалаврів та магістрів до вирішення конк-
ретних інженерних задач, наприклад, наукових розробок кафедр, або 
інше. 
 
 
УДК 378. 147  

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ  

АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ» 
Автори: Кукліна О. Ю., к. т. н., Кісєтов Ю. В., к. т. н., доцент, Національний уні-
верситет кораблебудування 
 

Вивчення комп’ютерної графіки на сьогоднішній день розгляда-
ється як один з найбільш важливих  компонентів освіти та як самостій-
ний науковий напрям розвитку інформаційних технологій. Зазвичай в 
учбових планах підготовки спеціалістів технічного напряму передбаче-
но послідовне вивчення нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної 
графіки. Але в Національному університеті кораблебудування імені ад-
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мірала Макарова (НУК) на сьогоднішній день є спеціальність «Електри-
чні системи і комплекси транспортних засобів»  спеціалізація «Експлуа-
тація суднових автоматизованих систем», студенти якої не вивчають 
нарисну геометрію та інженерну графіку, а починають вивчати відразу 
комп’ютерну графіку. 

Метою даної роботи є розгляд особливостей викладання курсу 
комп’ютерної графіки з врахуванням відсутності у студентів базової під-
готовки з нарисної геометрії та інженерної графіки. 

Робочою програмою  передбачено, що на лекційних і практичних 
заняттях студенти спочатку набувають навиків роботи у системі 
AutoCAD, а саме: знайомляться з інтерфейсом системи, способами на-
лаштування параметрів креслення, зберігання, копіювання та виведен-
ня креслення на друк. Вивчають команди побудови графічних приміти-
вів, методи створювання шарів на кресленні, вибору типів ліній, їх за-
вантаження. Вчаться застосовувати апарат об’єктної прив’язки, постій-
ної та тимчасової, ознайомлюються зі способами вибору об’єктів, ко-
мандами простого редагування креслень та конструктивного редагу-
вання.  

Навчальною програмою передбачено виконання двох робіт з про-
екційного креслення [1]. Першою роботою є виконання робочого крес-
лення деталі за попередньо виконаним ескізом. Потім студенти вико-
нують робоче креслення деталі за двома заданими проекціями елемен-
тів електротехнічних споруд. Оскільки при побудові третьої проекції де-
талі виникає необхідність використання методів нарисної геометрії, то 
дана робота викликає певні труднощі у студентів. Приклад виконання 
проекційного креслення надано на рис. 1. 

Після засвоєння принципів проекційного креслення робоча про-
грама передбачає вивчення виробів кріплення та різьбових з’єднань на 
фрагменті технічних вузлів. 

У результаті виконання цієї роботи  студенти ознайомлюються з 
видами різьби, правилами зображення різьби на кресленнях, прийома-
ми виконання роз’ємних з’єднань деталей  за допомогою кріпильних 
виробів: болта, гайки, шайби, шпильки. Засвоюють вміння користувати-
ся  державними стандартами щодо виробів кріплення. 
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Рис. 1. 

 
Специфіка інституту автоматики та електротехніки вимагає від 

студентів навичок креслення електричних схем, виконання таблиці пе-
реліку елементів до них. Цьому питанню присвячено третій змістовий 
модуль. Розглядаються типи та види електричних схем, особливості 
виконання креслень електричних схем, вимоги до таблиці переліку 
елементів схем, застосування апарату Блок для створювання схем в 
системі AutoCAD. Приклад креслення електричної схеми на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 

Поз.
позна-
чення Найменування Кіл. Примітка

R1;R2 Резистори МЛТ-560кОм ДЕСТ 7113-81

  КM-5а-Н30-0,01 ОЖО.460.043.ТУ
  КT-1Е-М47-10,0  ОЖО.460.030.ТУ
 КM-6-Н90-1,0 ОЖО.460.061.ТУ

L1;L2    Котушки індуктивност і VII 06.0.473.003.ТУ

G1    Елемент  гальванічний 165Л ДЕСТ 3.316-81

B1  Тумблер
B   Гучномовець

Др1;Др2   Дроселі   Д-18 ЩТ3.362.002.ТУ
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Останній змістовий модуль містить у собі відомості про 3D моде-
лювання в системі AutoCAD, а саме: каркасне та твердотільне моделю-
вання, побудову стандартних об’ємних примітивів, побудову тіл спосо-
бами видавлювання, обертання, по перерізам та інші, редагування 
об’ємних тіл: об’єднання, віднімання, перетин, виконання перерізу. Ко-
ристуючись можливостями середовища 3-D моделювання системи 
AutoCAD, студенти виконують  твердотільну модель деталі за її двомір-
ним зображенням (рис. 3). Відсутність знань з нарисної геометрії, на-
приклад, стосовно побудови ліній перетину поверхонь, компенсується 
наочністю та зрозумілістю трьохмірних моделей. 

 

      Рис. 3 
 

Треба відмітити важливість використання комп’ютерної графіки з 
позиції мотивації студентів. Вони із задоволенням виконують завдання  
за допомогою графічних пакетів і легко набувають навички роботи з 
ними. Студенти розуміють, що  на сучасному етапі розвитку технологій, 
креслення в основному виконують в системах графічного проектування, 
а не вручну. Необхідні знання щодо властивостей тіл і геометричних 
примітивів вони наочно набувають за допомогою засобів комп’ютерної 
графіки. 

Висновки. Розгляд особливостей вивчення курсу комп’ютерної  
графіки  в умовах відсутності знань з нарисної геометрії та інженерної 
графіки показав, що використання графічних пакетів надає велику до-
помогу в сприйнятті і розумінні інженерної графіки, а також сприяє роз-
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витку студентських наукових досліджень, інтенсифікації використання 
студентами отриманих теоретичних знань  

Література. 
 Куклина О.Ю. Лабораторные работы по компьютерной графике в 
среде проектирования AutoCAD: учебное пособие [текст]/ О.Ю. Кукли-
на, А.П. Бойко. – Николаев: Издательство НУК, 2013. – 110с. 
 
 
УДК 371.212.1 

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2017 РОКУ 
Автори: Білюк І. С., к.т.н, доцент, Ратушняк І. О., к.т.н., доцент, Національний 
університет кораблебудування 
 

Вступна кампанія 2017 р. мала певні специфічні особливості у по-
рівнянні зі вступом минулих років: 

1) Зменшення кількості можливих заяв вступників до 9 на місця 
державного замовлення не більше ніж із 4 спеціальностей; 

2) Скорочення строків прийому документів для вступу на ступінь 
бакалавра до двох тижнів; 

3) Введення регіонального коефіцієнту (РК). РК дорівнював 1,00 
для конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів (ВНЗ) для міста 
Києва; 1,01 – міст Дніпро, Львів, Одеса та Харків; 1,03 – Донецької та 
Луганської областей, переміщених ВНЗ; 1,02 – у інших випадках (в тому 
числі і у м. Миколаєві); 

3) У 2017 році приймалися сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років; 
4) Була обмежена до двох кількість конкурсних предметів ЗНО, що 

надавалася для вибору абітурієнтом; 
5) Заборона зимового прийому до заочної магістратури; 
6) Прийом на навчання за державним замовленням для здобуття 

ступеня магістра у відокремлених структурних підрозділах ВНЗ, які зна-
ходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження головно-
го ВНЗ, не проводився; 

7) Невизначеність із прийомом до коледжів. Умови прийому МОН 
до коледжів з’явилися лише у травні; 
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8) Зменшення кількості зареєстрованих на ЗНО в Україні на 26000 
осіб у порівнянні з минулим роком. У Миколаївський області зменшення 
склало 700 осіб (9 % обсягу 2016 року). 

Враховуючи вищеназване, приймальною комісією, інститутами та 
факультетами Національного університету кораблебудування ім. адм. 
Макарова (НУК) був проведений ретельний аналіз предметів ЗНО та 
визначено перелік сертифікатів та вагові коефіцієнти для вступу на від-
повідні спеціальності. Все це знайшло відображення у Правилах при-
йому до НУК у 2017 році, затверджених Вченою радою 25.11.2016 р. 

Для забезпечення вступної кампанії 2017 року, ректором НУК 
д.т.н., професором Рижковим С.С. було затверджено склад приймаль-
ної комісії, план її роботи та склад функціональних підрозділів прийма-
льної комісії. 

Паралельно із приймальною комісією працював штаб агітаційно-
профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки, який проводив за-
ходи щодо залучення молоді до вступу в університет згідно затвердже-
ного ректором плану (агітація у школах м. Миколаєва та області, виста-
вки, день відкритих дверей, збір та обробка інформації, поточна звіт-
ність та листування, виконання Договору із ХРЦОЯО на пункті ЗНО). 
Були організовані виступи деканів факультетів, директорів інститутів та 
викладачів кафедр перед слухачами підготовчих курсів та учнями Ми-
колаївського морського ліцею, крім того, проводились екскурсії до НУК 
для слухачів довузівської підготовки, під час яких вони знайомились з 
історією нашого університету, провідними викладачами та матеріаль-
ною базою, а також відвідували музей адмірала Макарова. Університет 
приймав участь у виставках, присвячених досягненням освіти та науки. 
Була підготовлена до друку газета „Абітурієнт-2017”, як спеціалізований 
випуск газети «Кораблебудівник», яка містила вступне слово ректора, 
інформацію про НУК, найбільш розповсюджені запитання абітурієнтів 
та відповіді на них, а також перелік всіх напрямів та спеціальностей і 
предметів ЗНО. Ця газета завжди має попит, під час вступної кампанії 
було розповсюджено більше 6000 примірників. 

Вагому роль у залученні абітурієнтів до вступу до НУК відігравала 
Академія гардемаринів, слухачами якої є талановиті учні Миколаєва та 
Миколаївської області. 
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За результатами вступної кампанії 2017 року до НУК було зарахо-
вано понад 2800 вступників, причому загальний обсяг державного за-
мовлення університету склав 1247 місць, що практично дорівнює сума-
рному обсягу державного замовлення усіх ВНЗ м. Миколаєва. Це при 
тому, що на контрактну форму навчання до університету було зарахо-
вано вступників більше, ніж на заочну. Також необхідно відмітити те, що 
до університету у 2017 р. на всі ступені навчання було зараховано 72 
учасника АТО. 

Висновки. Незважаючи на постійні зміни до Умов прийому на на-
вчання до ВНЗ України, найбільш важливим для НУК є посилення агі-
таційно-рекламної діяльності, а саме: 

– активізація агітаційної роботи у школах за рахунок організації 
багаторазових зустрічей не тільки із випускниками, але й з їх батьками; 

– розширення співпраці з директорами шкіл міста та області, ра-
йонними управліннями освіти, МОІППО; 

– розширення співпраці з Миколаївським обласним центром за-
йнятості; 

– модернізація та постійне оновлення сайтів інститутів, факульте-
тів та кафедр; 

– створення власних сторінок факультетів та інститутів у соціаль-
них мережах; 

– організація постійно діючих консультаційних пунктів інститутів 
(факультетів), про що доцільно надати оголошення у пресі та інтернет-
ресурсах; 

– організація днів відчинених дверей у кожному інституті (факуль-
теті); 

– постійна співпраця інститутів, факультетів та випускових кафедр 
із Академією гардемаринів НУК; 

– активізація виїздів до районів, як з метою агітації, так і для орга-
нізації дистанційно-заочних підготовчих курсів; 

– розміщення зовнішньої реклами НУК; 
– співпраця зі ЗМІ. 
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УДК 330.342 
«ПАДЕНИЕ» СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК РЕЗУЛЬ-

ТАТ ПРОВЕДЕННОЙ ИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
Автор: Литвин С.Н., к. т. н., доцент, ООО «Мотортех», Первомайск, Николаев-
ская область 
 

Несколько десятилетий назад Украина строила самые современ-
ные суда: грузовые и пассажирские, гражданские и военные, сухогрузы 
и контейнеровозы, авианосцы и подводные лодки, суда специального 
назначения и многие другие. 

Сегодня на Украине фактически нет ни судостроения, ни флота. 
В тоже время имеется потребность в грузовых и пассажирских 

перевозках, имеются все возможности для их производства: и наличие 
водных путей, и наличие населенных пунктов на берегах рек, наличие 
грузов, подлежащих перевозке и многое другое. Одновременно имеет-
ся потребность и в судах специального назначения: плавучих кранах, 
буксирах, передвижных перерабатывающих предприятиях, судах раз-
влекательного и другого назначения. Находящиеся в эксплуатации су-
да имеют большой процент износа, в большом количестве списаны и 
утилизированы, многие суда продолжают эксплуатироваться с пре-
дельными износами и недопустимыми нарушениями. Т.е. на Украине 
есть большая потребность в продукции судостроительных предпри-
ятий.  

В чем причина наличия потребности в продукции судостроитель-
ных предприятий и столь существенного сокращения производства на 
них?  

Одной из наиболее существенных причин является характер из-
менения формы собственности судостроительных предприятий. До 
1991 года все судостроительные предприятия находились в государст-
венной собственности. После развала СССР на Украине началось ак-
ционирование предприятий и их переход в частную собственность. 
Создалась ситуация, когда на рынке появилось много мелких владель-
цев акций предприятий, а директора, фактически являвшиеся владель-
цами предприятий, формально были наемными работниками и могли 
быть в любой момент уволены по объективным или субъективным при-
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чинам (не надлежащее выполнение должностных обязанностей, пере-
выборы, «собственное желание», рейдерство и т.д.).  Чтобы избежать 
создавшейся неоднозначности директора или их заместители начали 
проводить скрытую пере приватизацию – создавались и обанкрочива-
лись подставные фирмы, с предприятий вывозилось, на подконтроль-
ные им склады, оборудование и готовая продукция, продажа продукции 
предприятия проводилась с «откатами», иногда оборудование прода-
валось дешевле металлолома (как правило за рубеж, чтобы осложнить 
работу правоохранительных органов). Не обходилось и без курьезов: 
на металлолом списывались прокат и материалы с так званого непри-
косновенного (мобилизационного) запаса, не подлежавшего привати-
зации, т.е. оставшегося в собственности государства и предназначен-
ного для обеспечения работы предприятий в экстремальных ситуаци-
ях, например, во время военных действий или проведения антитерро-
ристических операций. Для справки - неприкосновенный запас – это, 
как правило, метал различного сортамента, покрытый обильной кон-
сервацией и, без выполнения пере консервации, способный храниться 
много лет. Прийти в негодность могут только отдельные виды резино-
технических изделий и незначительная часть тонколистового проката. 
Использование неприкосновенного запаса возможно только при вы-
полнении государственных заказов по изготовлению или ремонту бое-
вой техники, или в случае стихийных бедствий или иных форс-
мажорных ситуаций с последующим немедленным его восстановлени-
ем. 

Параллельно, директора или их заместители проводили скупку 
акций своих предприятий. Условия для продажи акций создавались, как 
правило, искусственно – занижалась заработная плата и продолжи-
тельность рабочей недели, не начислялись и не выплачивались диви-
денды на акции, не корректировалась стоимость акций с учетом ин-
фляции и т.д. собственная продукция продавалась работникам пред-
приятий по завышенным, в сравнении с отпускными, ценам. Т.е. дела-
лось все, чтобы ухудшить материальное состояние работников пред-
приятия и склонить их к продаже акций по демпинговым, в сотни раз 
заниженным, ценам. При этом игнорировались многие законы Украины 
– в том числе работникам предприятий, как правило, не возвращалась, 
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по их требованию, номинальная стоимость принадлежащих им акций, 
как это предусмотрено законодательством Украины, при их несогласии 
со сменой формы собственности предприятия, например, при перехо-
де, с открытого акционерного общества в общество с дополнительной 
ответственностью. 

Все это привело к существенному сокращению производства на 
судостроительных предприятиях. 

Как результат процесс приватизации (воровства акций) растянул-
ся на годы и повлиял на работоспособность предприятий.   

Существовал и другой вариант приватизации – предприятия ис-
кусственно доводились до банкротства и за бесценок продавались кон-
кретному, заранее определенному, лицу. При этом соблюдались все 
необходимые формальности: проводился тендер или открытые торги, 
создавалась видимость открытости данной процедуры.  

Возможен ли другой сценарий? Можно ли было сохранить судо-
строение на Украине? 

Да! 
Для этого необходимо было избежать неоднозначности положе-

ния директоров и администрации предприятий в целом. Это можно 
обеспечить, передав в собственность директора или администрации не 
менее 51% акций предприятия, 15 … 20% оставить в собственности го-
сударства, чтобы сохранить контроль государства за деятельностью 
предприятия, оставшиеся акции распределить между работниками 
предприятия. В результате этого директор стал бы полноценным соб-
ственником предприятия и воровать ему у самого себя стало бы нера-
зумно. Переданная со стороны государства ему, директору, собствен-
ность фактически была бы имущественным кредитом, который необхо-
димо возвращать. Срок возврата в зависимости от вида производства, 
состояния основных фондов и ряда других факторов был бы до 20 …30 
лет. Учитывая длительный период возврата необходимо было бы так-
же предусмотреть возможность поэтапного перехода (по частям) акций 
в собственность. В случае невыполнения директором своих должност-
ных обязанностей, сокращения объемов производства или рабочих 
мест, потери основных фондов директор должен нести уголовную от-
ветственность за нанесенный акционерному обществу вред со всеми 
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вытекающими с этого последствиями, в том числе и лишиться полу-
ченных акций - они должны быть возвращены коллективу предприятия 
для последующей передачи его правопреемнику. Являясь полноцен-
ным собственником предприятия, директор не был бы заинтересован и 
в нецелевом использовании средств акционерного общества для удов-
летворения своих амбиций или собственных потребностей (покупку на-
град, элитных автомобилей, развлекательные поездки за рубеж и на 
курорты, содержание любовниц и прочие ненужные акционерному об-
ществу расходы) – его основной задачей было бы возвращение иму-
щественного кредита. А для этого необходимо было бы обеспечить на-
дежную работу производство, активно бороться за рынки сбыта, т.е. 
материальное состояние самого директора напрямую зависело бы от 
состояния производства и перспектив его развития.  

На основании изложенного выше можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Сокращение производства в судостроении, обусловлено, как 
правило, действиями администраций предприятий, направленными на 
присвоение собственности предприятий или действиями других лиц с 
той же целью. 

2. Стоимость уставного фонда (акций) должна ежегодно коррек-
тироваться с учетом инфляции, а ее уменьшение допустимо только по-
сле возврата акционерам разницы в стоимости акций и привлечения 
администрации к уголовной ответственности за нанесенные обществу 
убытки. 

3. Для защиты прав акционеров и увеличения заинтересованно-
сти во владении акциями, обеспечения поддержания их реальной ры-
ночной стоимости, т.е. привлечения новых инвесторов, владельцы ак-
ций ежегодно (или ежеквартально) должны получать дивиденды в раз-
мере не менее 5 … 7% реальной стоимости акций, что должно быть за-
креплено в законодательстве Украины. 

4. Для контроля фактической стоимости акций и состояния дел 
акционерного общества должна проводиться периодическая проверка 
его деятельности, как владельцами акций, так и со стороны государст-
ва. 
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Для частичного исправления создавшейся ситуации необходимо 
выполнить проверку состояния неприкосновенного запаса и, при нали-
чии его уменьшения, определить сроки его восстановления в полном 
объеме с привлечение виновных в создавшейся ситуации к уголовной 
ответственности. 
 
 
УДК  378. 147 

3D МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ СУДНОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО  
ОБЛАДНАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУЮВАННЯ  

Автори: Кукліна О. Ю., к. т. н., Кісєтов Ю. В., к. т. н., доцент, Національний уні-
верситет кораблебудування 
 

Системи автоматизованого проектування, які базуються на трьох-
мірному моделюванні (3D) в теперішній час стають стандартом для 
створення конструкторської та технологічної документації. Це обумов-
лює деякі спеціальні вимоги до підготовки інженерів-механіків машино-
будівного профілю. Якість підготовки фахівця оцінюється умінням вті-
лити технічну ідею в графічних образах (кресленнях), адже графічна 
діяльність невід'ємна від проектної роботи конструкторів на усіх її ета-
пах. Тривимірне моделювання є найбільш наочним, точним і повним 
джерелом інформації про об'єкт, з використанням якого може бути 
сформована і оформлена, при необхідності, конструкторська докумен-
тація на електронних або паперових носіях. 

Інформаційні технології кардинально змінили принципи конструю-
вання: процес розробки виробів став інтенсивнішим, значно збільшила-
ся їх надійність і точність. За допомогою тривимірного моделювання в 
середовищі графічних пакетів завдання візуального представлення ге-
ометричних об'єктів значно спрощується. Таким чином конструкторська 
діяльність стає привабливішою для молоді. 

Актуальність проблеми грамотного використання комп'ютерних 
технологій при вивченні графічних дисциплін і особливо технологія на-
вчання на основі 3D моделювання вимагає особливої уваги.  

Впровадження в учбовий процес курсу інженерної графіки завдань 
по виконанню креслень з використанням елементів конструювання ма-
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ють ряд переваг перед традиційним − це краще візуальне представ-
лення проектованих виробів, більш висока точність проектування, осо-
бливо складних просторових об'єктів, а також необмежені можливості і 
легкість в редагуванні тривимірної моделі в процесі проектування на 
будь-якому етапі. Встановлений асоціативний зв'язок  модель виробу − 
креслення − документація на виріб дозволяє на будь-якому етапі кори-
гувати завдання, яке виконується. При внесенні зміни в 3D модель, во-
на автоматично відображається в інших документах, пов'язаних з цією 
моделлю,  наприклад, кресленні і специфікації. У зв'язку з цим досяга-
ється значне заощадження часу на проектування. 

У даній роботі пропонується використання середовища AutoCAD, 
яке має значні можливості моделювання тривимірних об'єктів. 

Розробка тривимірної моделі − це досить складний процес, який 
вимагає не лише знань комп'ютерних програм і основ проектування, а 
також гнучкого розуму і неординарного мислення. Величезне значення 
має вибір раціонального способу конструювання деталі, максимально 
використовуючи можливості графічних програм. Розглянемо особливо-
сті створення 3D−модели зубчастого колеса.   

Для успішної побудови креслення зубчатого колеса необхідно 
знати наступні параметри: діаметр ділильного кола d,  діаметр кола ви-
ступів зубців колеса d1,  діаметр кола впадин d2, число зубців z (в при-
кладі, що розглядається z=8).  Пропонується наступна послідовність 
побудови [1,2]. 

Будуємо кола діаметрами d,  d1,  d2 (рис.1). 
Будуємо відрізок m з центра кола під кутом α  до вертикальної вісі 

(значення  α  розраховується за формулою  α=k×90/z, де коефіцієнт k= 
0.9…0.98,  z – кількість зубців).  Проводимо коло з центром в точці  1  
діаметром  d3=d/3.  Потім побудоване коло переміщуємо в точку 2, 
отримуючи коло, що формує ліву криволінійну частину поверхні зуба 
(рис.2). 

Обрізаємо зайві частини кіл та виконуємо спряження радіусом  r  
(рис.3). 

Таким чином отримуємо контур зуба (рис.4).  
За допомогою команди Масив будуємо круговий масив усіх зубців 

колеса та об'єднуємо їх контури у область командою Область (рис.5). 
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Потім витискуємо отриманий контур на задану висоту і в резуль-
таті отримуємо 3D−модель зубчатого колеса (рис.6). 
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Рис. 6 

З наведеного прикладу видно, що сучасний студент повинен: мати 
представлення про об'єкт проектування, добре орієнтуватися у геомет-
ричному моделюванні та у відповідному програмному забезпеченні си-
стем автоматизованого проектування. 

Висновки. Використання студентами комп'ютерних засобів 
підвищує їх інтерес до матеріалу, формує і поглиблює теоретичні 
знання, а тим самим сприяє результативнішому учбовому процесу. 
Отримані знання по створенню тривимірних об'ємних моделей складної 
форми при виконанні завдань з інженерної графіки реалізуються у 
подальшому  учбовому процесі  і творчій діяльності. 
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УДК 65.9 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
СТУДЕНТІВ 

Автори: Кісєтов Ю. В., к. т. н., доцент, Кукліна О. Ю., к. т. н., Національний уні-
верситет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв 
 

Метою професійної освіти в межах сучасного розвитку України є 
підготовка кваліфікованих спеціалістів, які  являються конкурентоспро-
можними на ринку праці, компетентними, відповідальними та мають 
стійкі та гнучкі компоненти творчого мислення, здібні до ефективної 
професійної діяльності, до систематичного підвищення своїх компетен-
цій. Обов'язкові мінімальні вимоги для дипломування суднових механі-
ків визначені Міжнародною Конвенцією ПДНВ [1].  

Кожен студент, як кандидат на отримання диплома особи команд-
ного складу суден, повинен завершити програму підготовки, спрямовану 
на надання допомоги майбутній особі командного складу в досягненні 
стандарту компетентності, що підлягає оцінці з метою дипломування 
для роботи на суднах. Програма підготовки передбачає надбання від-
повідних знань і компетентності суднового механіка як на рівні управ-
ління, так і на рівні експлуатації згідно з вимогами Конвенції та Кодексу 
ПДНВ у новій редакції за манільськими поправками 2010 р. – таблиця-
ми А-ІІІ/1 і А-ІІІ/2. Згідно до ряду вимог, визначених наведеними доку-
ментами, на майбутнього суднового механіка покладається багато пи-
тань і вмінь, які потребують значного рівня самостійності під час прийн-
ятя рішень. 
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Але досить часто зазначається, що значна кількість фахівців під 
час своєї практичної діяльності неефективно виконують свої функції, 
оскільки в процесі навчання недостатньо уваги було приділено саме 
формуванню навичок самостійної роботи в умовах експлуатації. Таким 
чином, навчальний процес обов’язково повинен здійснюватися у поєд-
нанні теоретичної підготовки фахівців з практичною формою навчання і 
самостійною підготовкою. Тільки у цьому випадку одержані знання на-
буватимуть дійсної цінності, а придбані вміння переростуть у навички 
професійної компетентностіі. 

Однією зі складових освіти є придбання навичок до постійного са-
монавчання та самовдосконалення. Тому останніми роками в навчаль-
них планах підготовки фахівців в галузях морського та річкового транс-
порту все більше простежується тенденція до збільшення частки само-
стійної роботи.  

Самостійна робота студентів (CРC) – це процес активного, 
цілеспрямованого набуття студентом нових для нього знань і умінь без 
безпосередньої участі викладачів. СРС повинна бути конкретною за 
своєю спрямованістю і супроводжуватися ефективним контролем і 
оцінкою її результатів. Вона є основним засобом оволодіння 
матеріалом по дисципліні у час, вільний від аудиторних навчальних 
занять. При цьому основною умовою успішної самостійної роботи сту-
дентів є її організованість, систематичність і плановість.  

Необхідно поєднувати самостійну роботу студентів з активним 
навчанням і контролем знань викладачем. Для цього  в рамках робочої 
програми навчальної дисципліни розробляється система контрольно-
коригуючих засобів, котрі дозволили б об’єктивно оцінювати рівень 
підготовки студентів, контролювати, а при необхідності виправляти, 
направляти та допомагати студентам в організації самостійної роботи 
над матеріалом. 

Значну  допомогу у навчанні студентів може надати використання 
комп’ютерних засобів.  Їх застосування може збільшити ефективність і 
надати різноманітність традиційним педагогічним прийомам. Частіше 
всього в вищих навчальних закладах комп’ютерні засоби 
використовуються для читання лекцій (наприклад, у вигляді 
презентацій) та для контролю знань студентів (комп’ютерне 
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тестування). На наш погляд є сенс створення та використання відео-
уроків по найбільш складним темам курсу, що значно могло б 
полегшити самостійне засвоєння матеріалу студентами. Крім того, як 
показує практика, комп’ютерні відео-уроки можуть значно активізувати 
роботу студентів та підвищити їх зацікавленість. Навчання з 
використанням комп’ютерних засобів дозволияє у короткий термін 
видати більший об’єм інформації, провести поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння матеріалу студентами. 

Висновки. Таким чином, вирішення проблем, які виникають при 
організації самостійної роботи студентів, зводиться до наступного: 

- наявність методичного  та навчального забезпечення, яке в 
доступній формі дозволяє розібратися з проблемами, питаннями та 
задачами, які виносяться на самостійний розгляд, 

- можливість отримати у викладача консультацій по питанням, які 
виникають у процесі самостійного виконання роботи, 

- наявність  періодичного контролю викладачем за самостійною 
роботою студентів, 

- широке використання комп’ютерних засобів навчання та 
контролю знань. 

Література. 
1. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків і 

несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправ-
ками) Текст]: -К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – 568 с. 

 
 

УДК 378 
МЕТОДЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

СЭУ 
Автор: Никончук С. В., проектная компания Zaliv Ship Design, Николаев 
 

Информация, о сегодняшнем подходе к обучению получена мною 
на основе беседы и совместной работы с лучшими выпускниками СЭУ 
2012-2014 гг. Прошу принять её как факт, без попыток опровергнуть 
или показать что-то, заготовленное для проверок. 
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Необходимо интегрировать учебную программу с современными, 
общемировыми техническими стандартами (EN, DIN, ANSI, JIS). Даль-
нейшее изучение только ГОСТов – путь в никуда.  

  Даже наши, украинские, металлурги, такие как «Interpipe», вы-
пускают свою продукцию, в первую очередь, в соответствии со стан-
дартами EN и ANSI.     Что соответствует запросам рынка и современ-
ности. 

Необходимо расширять номенклатуру судового оборудования, ко-
торое изучается в ВУЗе, добавлять современных производителей. На 
данный момент изучается лишь ограниченный перечень судового обо-
рудования. Зачастую это принципы работы советских образцов, кото-
рые давно и безнадёжно устарели. 

Использование визуальных материалов в обучении – это один из 
наиболее интересных способов обучения для молодёжи. Нужно уде-
лять внимание детальным видеоматериалам о принципах работы того 
или иного оборудования или системы. Ваши бывшие студенты, а те-
перь наши сотрудники говорят, что если им и показывали видео – то 
это были довольно общие фильмы о типах судов и т.д. 

Я вижу путь развития в этой области – как создание базы видео-
материалов, после просмотра которых человек довольно легко (за пару 
минут) поймёт принцип работы и будет готов изучать его более глубо-
ко.  

Считаю необходимым дополнить программу обучения перевода-
ми новых, зарубежных, учебных материалов, сделать это доступным в 
библиотеках ВУЗа. Т.к. современное местное производство, либо сто-
ит, либо морально устарело. Следовательно, нет «подпитки» для пе-
реизданий книг наших авторов. 

Мотивация студентов. Студент должен быть мотивирован и «за-
ряжен» на обучение. Мотивированный студент будет и сам искать по-
лезную информацию в интернете. 

При воплощении в жизнь предыдущих пунктов – студенты увидят, 
что знания, которые они получают – универсальны, и могут быть при-
менены на любом предприятии в мире (что сложно сделать, зная лишь 
одни ГОСТы). Начнут более глубоко изучать английский язык. Начнут 
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ценить себя как специалиста, захотят развивать свои навыки, что б 
быть привлекательней на рынке труда! 

Престиж будущей профессии. Я призываю всех работодателей 
работать над престижем профессии. 

Одним из первых шагов, который нужно сделать, по моему мне-
нию, это отойти от старых названий-категорий (законодательно нет ог-
раничений). Ведь само название должности: «инженер 2й категории» 
показывает некоторую ущербность, особенно для людей, которые да-
леки от этого. Как мука второго сорта. А ведь на практике эти люди, за-
частую, имеют хороший опыт, принимают серьёзные технические ре-
шения. 

Во всём мире их будут именовать Senoir Engineer или Старший 
Инженер, и только у нас –  2-й категории. 

Не всем, имеющим диплом, нужно давать инженерную должность. 
Инженером, по моему мнению, должен быть человек, к которому при-
слушиваются коллеги и сотрудники других подразделений, в том числе 
производства. Те, кто только постигает свою специальность (в практи-
ческом плане) должны именоваться техниками, младшими инженера-
ми. 

Отделив авторитетных специалистов от остальной этой должно-
сти можно сделать хорошо оплачиваемой. Инженер должен получать 
на порядок выше чем экспедитор, водитель маршрутного такси, прода-
вец электроники и т.д. 

В этом плане нам всем, работодателям, ещё предстоит порабо-
тать, поэтому призываю всех работать в этом направлении. Тогда лю-
ди будут стремиться получить инженерное образование. 
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УДК 658.5 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВ С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ  

ЗАВЕДЕНИЯМИ 
Авторы: Бурковец С. В., директор ООО «Южная судоремонтная компания», Ни-
колаев 
Гоцуляк М. А., преподаватель, Национальный университет кораблестроения, 
Николаев 
 

Главным ресурсом для производства являются компетентные 
кадры, и лишь потом технологии, металл. Уже в институтах, универси-
тетах, профильных учебных заведениях будущие специалисты полу-
чают первые навыки работы в выбранных профессиях и большой запас 
теоретических знаний. На рынке труда, к сожалению, востребованы 
люди уже с опытом работы, а это годы. Украина имеет достаточное ко-
личество производственных мощностей во всех отраслях промышлен-
ности оставшихся после развала Союза. Сегодня ряд законопроектов 
стимулирует развитие промышленного производства: № 7206 «Покупай 
украинское – плати украинцам» от 17.10.2017 г., № 5018-17 «Об инду-
стриальных парках» от 20.12.2015 г., № 2142а «Об обеспечении мас-
штабной экспортной экспансии украинских производителей путем стра-
хования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта» от 
22.06.2015. Обороты будут расти, а значит и рабочие места также поя-
вятся. Проблема в том, что в процессе производства не регламентиро-
вана работа со студентами, и это приводит к некоторым сложностям. 
Необходимо со стороны производства назначить куратора, освободить 
от прямых обязанностей работника в технологической цепочке произ-
водства, определить объем работ, пр. Для взаимовыгодных условий 
сотрудничества возможно привлечение государства, в виде предос-
тавления льгот для предприятия, на котором проходят практику сту-
денты.  

Также важно создать взаимосвязь между производителем и по-
требителем, государственными органами регулирования и научной 
деятельностью, ведь все едино. На базе каждого производства должны 
вестись исследования или работать научно-исследовательские бюро. 
Возможен вариант использования высших учебных заведений как кон-
сультационных центров узкопрофильного направления. Последние же 
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должны понимать ситуацию на рынке – что необходимо заказчику и 
может ли предприятие это реализовать своими производственными 
мощностями. Что же касается роли государства – стимулирование 
предприятий на производство конечного товара, а не полуфабриката 
или качественного сырья на экспорт. 

ООО «Южная судоремонтная компания» предоставляет прохож-
дение практики студентам высших учебных заведений морского про-
филя. Между судоремонтной компанией и Национальным университе-
том кораблестроения имени адмирала Макарова заключен договор 
№ 17/10 от 6.06.2014 г. для прохождения практики под руководством 
куратора от университета и мастера на производстве от предприятия. 
Это сотрудничество позволяет вырастить новое поколение специали-
стов, востребованных на рынке труда не только Украины. 
 
 
УДК 620.9:629.5(031) 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ  
СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ  
ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ” 

Автори: Горбов В. М., к. т. н., професор, Єсін І. П., к. т. н., доцент, Мітєнко-
ва В. С. к. т. н., доцент, Національний університет кораблебудування ім. адм. 
Макарова 
 

Кафедрою суднових та стаціонарних енергетичних установок роз-
роблено навчальний посібник «Збірник практичних завдань з дисциплі-
ни «Основи суднової енергетики». 

Дисципліна «Основи суднової енергетики» в навчальному плані 
підготовки за спеціалізацією «Експлуатація суднових енергетичних 
установок» спеціальності  “Річковий та морський транспорт” виклада-
ється на першому та другому курсах. Метою цієї дисципліни є надання 
студенту можливості вже на перших кроках навчання в університеті 
здобути уявлення про склад суднової енергетичної установки, особли-
вості процесів енергоперетворення у пропульсивному комплексі, голов-
них і допоміжних суднових двигунах, котлах, про базові аспекти та по-
ложення суднової енергетики. 
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Це вкрай необхідно, тому що дозволяє майбутньому фахівцю по-
ринути в обрану сферу майбутньої професійної діяльності на рівні тер-
мінології, складу, загального устрою двигунів, обладнання, систем, їх 
характеристик, типів та параметрів, тощо, ще до викладання спеціаль-
них дисциплін з окремих питань суднової енергетики. Завдяки цьому і 
на першу практику на судні студент прийде з усвідомленим уявленням 
про суднову енергетику. 

Вважаючи на те, що загальновизнаним світовою практикою у під-
готовці майбутніх фахівців морської професії відіграє комплексний під-
хід, який вимагає від студента не тільки знань, але й і сталих розумінь і 
навичок, тому практичне опанування розглянутими вище питаннями ві-
діграє особливе значення  у його формуванні. Ці положення  проходять 
червоною лінією через Конвенцію з дипломування моряків та несення 
вахти, яка визначає основні вимоги до морських фахівців, у тому числі і 
до вахтових механіків. Для кожного з 26 практичних завдань у навчаль-
ному посібнику визначено, які саме знання, розуміння та професійні на-
вички відповідно до мінімального стандарту  компетентності Кодексу 
ПДНВ для вахтових механіків у основних сферах компетентності, пе-
редбачених цим стандартом формуються у студентів чи курсантів вна-
слідок їх виконання. 

До сфер компетентності, охоплених розглянутими  практичними 
завданнями, відносяться: 

- Експлуатація головних установок та допоміжних механізмів і 
пов’язаних з ними систем управління; 

- Експлуатація електричного обладнання, електронної апарату-
ри та систем управління; 

- Підтримання придатності судна до плавання; 
- Забезпечення виконання вимог стосовно запобігання забруд-

нення морського середовища; 
- Спостереження за дотриманням вимог законодавства. 
Вперше в навчальній літературі з суднової енергетики у посібнику 

розглядаються питання, пов’язані з аналізом структури та визначення 
показників енергетичної ефективності суден трьох типів: при проекту-
ванні; при експлуатації та при забезпеченні охорони навколишнього се-
редовища. 
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Для формування банку даних варіантів практичних занять засто-
совані характеристики сучасних морських суден та їх енергетичних 
установок, які містяться у щорічних збірниках кращих світових проектів 
“Significannt Ships” за період 2008–2015 рр. Цей збірник видається RINA 
(Royal Institution of Naval Architect) – Королівським товариством судно-
будівників Великої Британії. 

Всі практичні завдання виконуються студентом для енергетичної 
установки судна, обраного їм відповідно до заданого варіанта. Варіанти 
завдань містять стислу  інформацію про характеристики судна і енерге-
тичної установки. 

Кожне практичне завдання закінчується контрольними питаннями, 
на які необхідно надати відповідь, що безперечно буде сприяти поглиб-
леному засвоєнню відповідних знань і навичок, які формуються  відпо-
відним завданням.  
 
 
УДК 658.5 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ  
МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СУДНА 

Автор: Чуйко А. А., заведующий научным сектором, Николаевский центра под-
готовки плавсостава, Николаев 
 

Данный комплекс состоит из нескольких автоматизированных 
учебных классов и набора специализированных тренажеров, позво-
ляющих осуществлять формирование профессиональных навыков и 
умений морских инженеров-механиков. Программное обеспечение 
имеет значительные преимущества по сравнению с другими учебно-
тренажерными программами благодаря использованию интеллекту-
альной системы оценки знаний слушателей. 

Тренажерный комплекс отвечает требованиям Международ-
ной конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении вах-
ты 1978 года, Кодексу по подготовке и дипломированию моряков и не-
сению вахты в редакции от 25 июня 2010 года (с Манильскими поправ-
ками), Национальным технико-эксплуатационным требованиям и дру-



Секція № 4. Шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики…  441 
 

гим международным документам [1] и представляет собой специализи-
рованную систему обучения по: 

• несению вахты в ЦПУ машинного отделения; 
• поиску, локализации и устранению неисправностей в нештатных 

(аварийных) ситуациях в машинном отделении; 
• проверки знаний персонала по обслуживанию механизмов и 

систем машинного отделения (МО); 
Архитектура тренажера. 
Тренажерный комплекс (ТК) разработан в виде модульного ап-

паратно-программного сетевого комплекса открытой архитектуры[2]. 
Работа комплекса основана на технологии «клиент-сервер». 

 Программное обеспечение работает в среде операционной сис-
темы Microsoft Windows.  

ПО рабочие места слушателя построено по модульному принципу 
и позволяет обучаемому вести самостоятельный контроль работы меха-
низмов и систем МО и управлять ими. Визуализация процесса обучения 
осуществляется посредством выполнения набора математических мо-
делей и связанных с ними «Man-Machine» интерфейсов – соответст-
вующих мнемосхем систем, панелей контроля управления на экране. 
Для удобства и максимального приближения действий слушателей к ес-
тественным применяются мультимониторные системы и технология 
«тачскрин».  

ПО рабочие места инструктора представляет собой комплексную 
систему управления работой тренажерного комплекса, что позволяет 
контролировать работу слушателей, загружать задания для отработки на 
тренажёрах систем МО, регистрировать события и распечатывать ре-
зультаты. Рабочее место инструктора состоит из одного компьютера с 5 
мониторами. 

Сервер является главным компонентом ТК, несет на себе основ-
ную нагрузку по выполнению ряда задач, возложенных на систему, и 
выполняет сразу несколько ключевых функций: 

• выполняет функцию связующего звена между всеми 
участниками процесса обучения; 

• хранит все информационные материалы; 
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• является web сервером, на котором работает web сайт центра, 
что позволяет управлять ТК удалённо; 

• служит хранилищем для программного обеспечения, 
выполняемого на тренажерах, подключенных к сети центра; 

• выполняет функции бортовой ЭВМ при выполнении 
практических работ на тренажерах; 

• отображает реальные процессы в виде индикаторных диаграмм; 
• хранит и выполняет программы для тестирования, сохраняя всю 

историю по каждому слушателю; 
• выполняет запросы пользователей по поиску необходимых 

документов и материалов в библиотеке, хранящейся на сервере; 
• разграничивает доступ слушателей к учебным материалам. 
Проверка знаний и навыков слушателей проходит при помощи 

тестирующей программы MyTestX. 
Электронная библиотека позволяет сохранять разнообразные 

коллекции электронных документов (текстовых, схематических, анима-
ционных, видео, моделей, картинок, фотографий, рисунков и т.д.), соб-
ранных в единую систему. 

При разработке комплекса использованы данные контейнеровоза 
BANGKOK EXPRESS LOA 300 м, водоизмещением 85810 т  с двигате-
лем MAN B&W 10K98MC-C7 мощностью 60200 kW, порт приписки Гам-
бург, Германия. 

В комплекс входят следующие тренажёры: 
• Топливная система судна (Shipboard fuel system); 
• Бункеровка топлива на судне (Bunkering of fuel on the ship); 
• Система дистанционного автоматического управления мало-

оборотными главными двигателями (ДАУ ГД) на основе математиче-
ской модели ГД (Remote automated control of low-speed ship's main en-
gines (RAC ME) based on a mathematical model of ship's main engine); 

• Судовая котельная установка (Shipboard boiler plant); 
• Судовая система сжатого воздуха (Shipboard system of com-

pressed air); 
• Судовая система охлаждения (Shipboard cooling system); 
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• Судовая система смазки (Shipboard lubrication system); 
• Судовая электростанция (высоко- и низковольтная) (Ship's 

Electric Power Station (HV/LV)); 
• Судовая газотурбинная установка; (Shipboard gas turbine power 

plant); 
• Судовая опреснительная установка;  (Shipboard desalination 

plant); 
• Судовое рулевое устройство (Ship's'steering gear); 
• Система автоматического управления судовыми дизель-

генераторами  на основе математической модели ДГ (Automatic control 
shipboard diesel generators SYNPOL-D, based on  mathematical model of 
the diesel generators) 

• Сепаратор лляльных вод (Bilge water separator) 
• Судовая противопожарная система; ( Shipboard fire prevention 

system) 
• Судовая балластная система. ( Shipboard ballast system) 
База данных 
Работа всего комплекса основана на базе данных, которая со-

держит в себе следующие разделы: 
• Информация обо всех пользователях системы — преподавате-

лях, слушателях, специалистах по наладке и эксплуатации. Содержит 
следующие данные: Ф.И.О., роль в системе (администратор, препода-
ватель, слушатель), логин и пароль доступа. Для слушателей содержит 
информацию об истории взаимодействия с комплексом. Для препода-
вателей — наименования курсов с темами, авторство учебных мате-
риалов (тесты, лекции, медиа-файлы, ссылки на библиотеку и т.п.) 

• База вопросов и ответов для тестирующей системы.  
• База знаний со списком учебных материалов для интеллекту-

альной обучающей системы, работающей в связке с тестированием.  
• База данных по параметрам судов различных типов. 
• База параметров работы тренажеров как в штатных, так и не-

штатных  режимах. Содержит таблицу параметров всех возможных ре-
жимов работы имитируемого оборудования, что позволяет виртуально 
создать любую возможную ситуацию, возникающую при эксплуатации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВСТУПЛЕНИЕ 

В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СУДНОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 
Авторы: Кузнецова С. А., к. т. н., доцент, Коробейникова Н. В., преподаватель, 
Национальный университет кораблестроения 

 
С вступление в силу нового закона Украины «О вищій освіті» и 

разработанные учебные планы снижают количество часов на лекцион-
ные и практические занятия. Оставляя больше времени на самостоя-
тельную работу студентов. Дисциплина «Вступление в специальность и 
энциклопедия судовой енергетики» предусмотрена на 4 семестров и 
предполагает значительное время на самостоятельную работу студен-
та. Поэтому очень важно научить студента самостоятельно искать ин-
формацию, анализировать ее и делать выводы. 

Студентам первого курса вначале не легко перейти от системы 
выполнения регулярных небольших тематических заданий учителя к 
одному целостному заданию, которое длится на протяжении 4 семест-
ров. Студенты, так же знакомятся с общей структурой реферата, пра-
вилами его оформления. Поэтому первая самостоятельная работа 
связана с необходимостью обработки информации полученной в музе-
ях «Судостроения и флота» и Адмирала Макарова в ходе экскурсий. 
После этого студент получает тип судна и консультацию об источниках 
поиска. На этом этапе студент должен научиться формировать инфор-
мацию из нескольких источников, проводить анализ на достоверность и 
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делать заключения по материалу. После изучения классификации су-
дов, студент переходит к рассмотрению конкретного судна, заданного 
типа и на его основе изучается: особенности корпуса судна, его основ-
ные размеры, представление корпуса и надстроек в трех основных 
проекциях; основных эксплуатационных и мореходных характеристик 
судов, их влияние на судовую энергетическую установку, и ее состав; 
состав СЕУ, изучение показателей его элементов, с рассмотрением и 
анализом характерных схем для данного типа судна; нормативное 
обеспечение проектирования, постройки и эксплуатации. 

Реферат рассчитан так, чтобы мог помочь студенту закрепить 
лекционный и практический материал, самостоятельно научиться ана-
лизировать используемую информацию и делать выводы. Защита ре-
фератов позволяет дополнительно развить словарный запас, исполь-
зовать выученные термины. При оценивании также учитывается ини-
циатива студента в поиске, представлении дополнительного материа-
ла. Это позволяет повысить оценку за каждую отдельную часть до 5 
балов, что дополнительно стимулирует студентов изучать сопутствую-
щие материалы, повышая их уровень.  

Выводы – одна из основных задач обучения — это воспитание 
сознание в необходимости постоянного самообразования человека. 
 
 

УДК 656.6 
ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ  

СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ НУК 

Автор: Калініченко І.В., старший. викладач, Херсонська філія Національного 
університету кораблебудування, Херсон 
 

Автоматизація суднових енергетичних установок (СЕУ) значно 
ускладнює обов’язки суднових механіків. Тому з метою підвищення 
кваліфікації суднових механіків при керуванні автоматизованими уста-
новками та пошуку несправності широко використовуються у навчаль-
ному процесі стаціонарні пости керування з тренажерами машинного 
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відділення (ТМВ) та комп’ютерні системи керування СЕУ з ТМВ і симу-
ляторами. 

Тривалий досвід експлуатації стаціонарних постів керування ТМВ 
з аналоговими стрілочними покажчиками вимагає всебічного узагаль-
нення. Ефективність групового навчання на ТМВ з аналоговими стріло-
чними покажчиками не викликає сумніву, однак до недоліків цього спо-
собу можна віднести низьку пропускну здатність (до 6 осіб в групі протя-
гом навчального дня) та неможливість оновлення і модернізації трена-
жерів. 

Сучасні методи навчання із застосуванням тренажерних комплек-
сів на базі комп'ютерних систем керування СЕУ спрямовані на розвиток 
умінь самостійно мислити і адекватно оцінювати ситуацію, безпомилко-
во вибудовувати ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків в події і їх на-
слідки, швидко орієнтуватися в новій ситуації (в тому числі - в екстре-
мальній), своєчасно знаходити правильні й ефективні шляхи вирішення 
проблем. 

Використання комп’ютерних ТМВ - оптимальний шлях для досяг-
нення цих цілей. Одним з основних переваг комп’ютерних ТМВ є не 
тільки можливість освоювати і закріплювати навички дій в задачах, що 
відповідають реальним ситуаціям, без ризику збитку і аварій, а й оціню-
вати успішність підготовки за прямими показниками ефективності і на-
дійності імітованої СЕУ. Сучасні комп’ютерні ТМВ дозволяють готувати 
фахівців як до виконання стандартних процедур, так і до дії в нештат-
них ситуаціях.  

Використання комп’ютерних ТМВ у навчальному процесі при під-
готовці магістрів зі спеціальності "Експлуатація монтаж та випробуван-
ня СЕУ" дозволяє збільшити долю прийняття вірних рішень під час ви-
никнення нештатних ситуацій на судні до 20% [1]. 

Кожен оператор СЕУ, проявляючи себе в різних робочих ситуаці-
ях, залишається в межах, обмежених своїми можливостями (психічни-
ми, фізичними, психофізіологічними та ін.). В ході дослідження діяльно-
сті суднових механіків на комп’ютерному тренажерному комплексі було 
встановлено: 

- безвідмовність системи, що складається з оператора СЕУ і ком-
плексу всіх суднових технічних засобів, знаходиться в прямій залежнос-
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ті від кваліфікації, а також від деяких психологічних якостей суднових 
механіків (довільна увага, мотивація, психологічна напруженість); 

- кожен судовий механік володіє своєрідним набором індивідуаль-
них якостей, що впливають на успішність його трудової діяльності; 

- рівень довільної уваги і кваліфікації суднових механіків вельми 
значущий 
для безаварійної експлуатації СЕУ і її елементів; 

- в процесі навчання і накопичення досвіду по експлуатації СЕУ 
мають місце етапи професіоналізації суднових механіків, що в резуль-
таті відбивається на готовності операторів до вірних дій в різних ситуа-
ціях; 

- рівень довільної уваги і кваліфікації суднових механіків змінюєть-
ся на стадії навчання, що позитивно позначається на надійності систе-
ми «СЕУ - оператор СЕУ». 

Розроблена методика тренажерного навчання і психоаналізу до-
зволяє, використовуючи тренажерні комплекси в якості імітації реаль-
них умов експлуатації, аналізувати дії людини і техніки при експлуатації 
реального обладнання. Тому тренажерні комплекси незамінні при оцінці 
готовності фахівців до адекватних дій в аварійній ситуації. 

Одним з найважливіших вимог є реалістичність роботи тренажера. 
У реальних умовах всі системи контролю та управління сучасною енер-
гетичною установкою комп'ютеризовані. Тому комп'ютерний тренажер 
повинен відповідати імітованому судну і перенастроюватися під вимоги 
замовника.  

Слід зазначити, що при технічному навчанні зайве ускладнення 
уповільнює засвоєння принципа роботи тренажера. Тому тренажерну 
підготовку слід поєднувати з простими схемами, графіками і науково-
популярною анімацією (Наприклад: одноцільові комп'ютерні тренажери 
фірми Unitest Marine). 
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The ideas and approaches to English for Occupational Purposes 

(EOP) presented hereinafter are the result of authors’ experience of EOP 
teaching for Chinese and Ukrainian students of construction and mainte-
nance of ships and marine power plants. Systemic learning and understand-
ing terminological nucleus constitute an invaluable core basis for profes-
sional discourse among would-be experts of any field of science and tech-
nology. 

The most essential problems encountered and observed in the pro-
cess of students’ acquisition of professional discourse competences in Eng-
lish by Chinese students could be aggregated into the following groups: 
1) systemic description of a teminology field in question that comprises a 
number of standard procedure of analises used in logics, cognitive science, 
systemotechnics, etc.; 2) linguistic analysis (morphological, syntactic, se-
mantic) based on consideration of single and multi-unit terms; 3) investiga-
tion, assessment and selection of authentic teaching and learning materials 
used as representative samples from the array of specific discourse. Sepa-
rate reference has been made concerning the evaluation of foreign borrow-
ings and internationalisms application in Chinese terminology systems. 

The work comprises Introduction into the problem, Background and 
present state of the situation under research, methodology of analysis and 
other traditional sections of a scientific journal article. As is known, tradition-
al instructive educational system anticipates that a teacher’s task is to trans-
fer knowledge in compliance with a syllabus. But a contemporary educa-
tional system puts forward the strategy where the new knowledge is created 
through interaction of information coming from outside with the knowledge 
already available in students’ minds. To reduce this argument to our situa-
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tion it means that an EOP teacher has to possess the competences of initi-
ating professional discourse in English on one hand. On the other, the stu-
dents already acquired general knowledge of the principal subjects relating 
to their specialty. At any rate, they are able to verbalize professional situa-
tions in their mother tongue. At this point the digression into the presup-
posed qualities of ESP teachers is provided in the article, stating present-
day situation with ESP experts training both in China and Ukraine. The crite-
ria, chosen for such assesment, were the analysis of syllabi of foreign lan-
guage training institutions and the results of EOP teachers’ self-assessment 
based on the resulting answers to the questionnaire offered for them.  

The ‘state-of-the-art’ concerning the students has been described as 
equally insufficient through our four year observations of the Sino-Ukrainian 
project results between NUS(Ukraine) and ZIMC(China). Student and grad-
uates self-assessment results of the summarized questionnaire have also 
been taken into account. The EOP teaching and learning process is by no 
means restricted to the above bilateral interaction. Therefore, futher descrip-
tion of the way of creating students’ individual, self-paced learning, ar-
rangement of optimal conditions for it and its control on the side of a teacher 
has been highlighted in further subsections of the article. The teaching and 
learning authentic materials and references to their selection criteria have 
been briefly touched upon in the further course of our synopsis. 

The step-by-step elaboration of terminological nucleus of a certain 
branch of technology and engineering has been demonstrated on the ex-
ample of Marine Power Plans core terms as well as concomitant discours 
elements and clusters, forming proximity, ajacency, close association or 
loose bond in the sense of lexical  degree of affiliation to the terminological 
kernel . It has been implemented through excessive examples of 
morthological analysis, description of multi-component clusters and more 
complex syntactic units. The demonstration of core term cognitive analysis 
and systemic classification of a certain field/ branch of science or technology 
, an example of which is referred to below, accomplishes the course of ma-
terial synopsis. 
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Fig.1 Example of Terminological Master chart of Marine Power Plant 

 
Final conclusions comprise an important provision as it illuminates the 

necessity of the next step of research: to develop qualitatively new re-
sources with heuristic elements that will improve ESP students competenc-
es and meet the final standards for college and university graduates in the 
field of mastering and practical applications of English in professional envi-
ronment. The list of quoted references comprises 7 related literary sources. 

 
 
УДК 378.147 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СУДНОМЕХАНІКІВ ПРИ 
ВИВЧЕНІ ДИСЦИПЛІНИ «СУДНОВІ КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ» 

Автор: Бабій М.В., к. т. н., доцент, Херсонська державна морська академія, Хер-
сон 
 

Щорічно на суднах морського флоту на кожні 1000 котлів стається 
близько 3…4 аварій. Згідно статистичних даних [1] з розслідування 
аварій, близько 80 % з них трапляється внаслідок так званого людсько-
го фактору. Здебільшого причинами аварій суднових котлів є упуск во-
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ди, вибухи в топках та газоходах, пожежі в газоходах, руйнування 
корпусів, втомні руйнування, корозійні пошкодження, порушення 
циркуляції води. Вказані причини є наслідком відсутності контролю за 
роботою котла, недостатнього контролю за роботою котла на ручному 
управлінні, недостатнього контролю за роботою котельної арматури, 
неправильного вводу котла в дію, недостатнього контролю за 
справністю систем захисту та сигналізації або інші грубі порушення 
правил технічної експлуатації. Враховуючи фактор залежності дизель-
них, котельних установок, допоміжного обладнання, систем, що забез-
печують нормальні умови існування, безпеку та технологічні потреби 
суден від теплоносія, що виробляє судновий котел, зрозумілим є те, що 
некомпетентність дій машинної команди веде до повної зупинки судна і, 
як наслідок, до значних збитків для судновласника. Тому однією з го-
ловних задач у підготовці суднового інженера-механіка є оволодіння 
необхідними компетентностями з експлуатації суднових котельних ус-
тановок. 

Забезпечення необхідних знань, вмінь та навичок з експлуатації 
суднових котельних установок при підготовці майбутнього суднового 
механіка в рамках навчального процесу здійснюється при вивчені 
навчальної дисципліни «Суднові котельні установки».  

Дана дисципліна є базовою при формуванні підсумкової 
кваліфікації випускника (судномеханіка) з експлуатації суднових енерге-
тичних установок, в тому числі котельних і допоміжних установок, 
механізмів і пристроїв, та забезпечує отримання компетентностей 
згідно вимог Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення 
вахти (IMO MODEL COURSE 7.04 Розділ 1.4.1.4 Суднові котли; IMO 
MODEL COURSE 7.02 Розділ 1.3.3 Ефективне використання, спостере-
ження, оцінка робочих характеристик та підтримка безпеки 
пропульсивної установки та допоміжних механізмів. 

У процесі вивчення дисципліни студенти набувають знання з 
експлуатації котельних установок з різними типами парових (термомас-
ляних) котлів: головних, допоміжних і утилізаційних, водотрубних і газо-
трубних, а також - їх засобів автоматизації. Вивчають керівні документи 
з технічної експлуатації суднових котлів, а також технічних засобів, що 
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забезпечують надійність котельних агрегатів на різних режимах 
експлуатації. 

Однак на сьогоднішній день існує ряд факторів, що негативно 
впливають на підготовку інженера-судномеханіка при вивчені 
дисципліни «Суднові котельні установки»: 

1) Відсутність сучасних підручників. Майже всі підручники, на пре-
великий жаль, є морально застарілими або в неповній мірі 
інформативними. Більшість з них були видані у 60 – 70-ті роки 20 ст. і в 
багатьох аспектах не відповідають сучасності. За цей час світові флаг-
мани котлобудування (Saacke, Aalborg та ін.) зробили стрімкий крок 
вперед, особливо що стосується автоматичних систем керування суд-
нових котлів. Так, одним із головних на сьогоднішній день вдосконален-
ням топкового пристрою є застосування електронної системи 
управління, що є чудовою базою для подальших дій по оптимізації, на-
приклад для регулювання числа обертів вентилятора, вмісту O2 і CO, 
кількості живильної води і регулювання продувки. Однак висвітлення 
даної інформації в підручниках в повному обсязі не має. Досить обме-
женою в підручниках також є інформація, що стосується термомасля-
них суднових котлів, а вони на сьогоднішній день на транспортному 
флоті є досить розповсюдженими. Враховуючи, той факт, що згідно з 
навчальними планами, приблизно 50 % навчальної дисципліни 
відводиться на самостійне вивчення, студент опиняється у дуже 
непростій ситуації.  

2) Застаріла лабораторна база. Якісне закріплення теоретичного 
матеріалу, наприклад, щодо робочих процесів, що відбуваються в суд-
новому котлі є неможливим без сучасного лабораторного обладнання. 
Наявність у навчальному процесі сучасних макетів, наприклад котлів 
або окремих конструктивних елементів допоможуть студенту при 
опануванні матеріалу, що не завжди є зрозумілим з літератури. 

3) Відсутність програми періодичного підвищення кваліфікації вик-
ладацького складу на сучасних діючих суднах. Дана програма надасть 
можливість викладачеві бути добре обізнаним та орієнтованим в сучас-
ному стані питань експлуатації сучасних котельних установок, сприяти-
ме його професійному та науковому розвитку. 
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4) Тренажерна підготовка. Керування сучасними котельними уста-
новками здійснюється з ЦПК за допомогою спеціального програмного 
забезпечення, отож тренажерна підготовка під час навчання сприятиме 
якісній підготовці фахівців суднової енергетики. 
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У зв’язку з постійним ростом вантажопотоку міжнародного 
комерційного флоту все більшу роль починає відігравати пошук додат-
кових можливостей підвищення рентабельності експлуатації флоту. Все 
більше значення має подовження експлуатаційного періоду, і 
відповідно, зменшення кількості планових ремонтів та скорочення їх 
протяжності. 

Очевидно, що коли судно знаходиться в експлуатації воно прино-
сить прибуток, а в період ремонту – витрати, які є ніщо інше як сума 
витрачених коштів на ремонт та нереалізованого прибутку від простою 
судна. Ці витрати для сучасних суден, оснащених дорогокоштовним 
обладнанням, більш значні ніж, наприклад, 10-15 років тому. Таким чи-
ном стає зрозуміла необхідність зменшення обсягів та строків ремонтів 
в основному за рахунок правильної експлуатації суднових технічних 
засобів (СТЗ) та зокрема головного двигуна. 

Поставлена задача не може бути вирішена тільки за рахунок суд-
нового екіпажу. Необхідний комплекс заходів у виконанні якого, перш за 
все, повинні брати участь науково-дослідні установи, заводи-виробники 
суднового обладнання, служби суднового господарства флотів та 
судноремонтні підприємства. 
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Всі перелічені установи комплектуються випускниками профільних 
вищих навчальних закладів, що крім отриманих академічних знань з 
безпосередньо своєї спеціальності, повинні мати достатній рівень 
практичної підготовки в професійному напрямку. 

З метою відповідності вимогам підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів та підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці, в 
рамках кафедри ССЕУ НУК ім. адм. Макарова було прийнято рішення 
про впровадження до учбового плану дисципліни «Дефектація та ре-
монт СТЗ» з наступними складовими: 

- лекційний матеріал; 
- практичні заняття; 
- лабораторні роботи. 
Створення стендів для проведення лабораторних робіт з даної 

дисципліни потребує підвищеної уваги, та, на думку авторів, самі 
лабораторні роботи мають відповідати наступним вимогам: 

- бути наглядними; 
- безпечними при проведенні робіт; 
- максимально зрозумілими для слухачів; 
- розкривати теоретичну суть питання та відображати рушійні 

сили процесів, що призводять до того чи іншого дефекту; 
- відображати не тільки сьогоденний стан профільного облад-

нання, що випускається провідними фірмами-виробниками, а також, за 
можливості, повинні відображати сучасні науково-технічні досягнення 
досліджень в напрямку діагностики та ремонту СТЗ. 

Виходячи з вищевикладеного матеріалу авторами була проведена 
робота з аналізу останніх статистичних даних наукових публікацій, що 
відображають характерні особливості роботи та причини несправності 
СТЗ. Також була проведена робота з аналізу найбільш сучасних та 
перспективних методів дефектації та ремонту СТЗ. В результаті 
виконаної роботи було розроблено та створено стенди для виконання 
7-ми лабораторних робіт з подальшим впровадженням в процес 
академічного навчання студентів профільних спеціальностей кафедри. 
При цьому виконані стенди було розроблено виходячи з можливості 
подальшої їх модернізації або вдосконалення в залежності від стану 
технічного розвитку науки та техніки за визначеним напрямом. 
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Основною метою створення лабораторії «Діагностика та обслуго-
вування СТЗ» – забезпечення вивчення і практичного застосування 
студентами основ діагностування дизельної установки та її технічного 
обслуговування в процесі експлуатації. 

Якісні зміни складу флоту, безперервно поповнюваного новими 
сучасними суднами, обумовлює досконалість форм технічної 
експлуатації і її складової частини – судноремонту. 

Успішна експлуатація морського транспорту в значній мірі зале-
жить від технічного стану суден, що забезпечується екіпажем судна, 
ремонтними бригадами, базами технічного обслуговування (БТО) та 
судноремонтними заводами (СРЗ). Безумовно у вирішенні питань, що 
стосуються обслуговування і ремонту судна, крім перелічених фахівців, 
на сучасному етапі розвитку науки і техніки, відіграє комп’ютерна 
техніка та комп’ютеризовані системи контролю та діагностики стану 
СТЗ, якими повинні володіти випускники навчальних закладів – отри-
мавши відповідні знання. Для ознайомлення із системами 
діагностування та обслуговування СТЗ знаходиться в розробці одной-
менна лабораторія в якій буде сконцентровано сучасне обладнання 
для виконання поставленої мети. Адже діагностика, технічне обслуго-
вування та прогнозування ресурсу машин є одним з найважливіших 
факторів управління ефективністю та надійністю роботи СТЗ.  

Система технічного обслуговування  і ремонту (ТО і Р) СТЗ 
передбачає широке впровадження засобів технічного діагностування в 
технологічний процес виконання робіт – забезпечуючи значну економію 
коштів та часу на підтримання машин та механізмів у технічно справ-
ному стані, завдяки скороченню часу ТО і Р, виконуючи справді 
необхідний регулювальні й ремонтні операції, скорочуючи витрату за-
пасних частин та паливно-мастильних матеріалів (ПММ). 
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В оцінці технічного стану машин надзвичайно важливе значення 
має безрозбірне визначення зазорів рухомих з’єднань. Так, зазори в 
сполученнях циліндро-поршневої групи (ЦПГ) двигуна, підшипникових 
вузлів, передачах та інших, на сам перед, визначають ресурс або 
необхідність розбирання та ремонту. У міру розвитку та впровадження 
методів і засобів діагностування необхідність відповідних операцій, об-
слуговування й ремонту, визначається не дослідно-статистичними по-
казниками періодичності, а на основі діагностики та врахування 
індивідуальних особливостей стану машин і механізмів. Зрештою ши-
роке впровадження діагностики дає змогу перейти від існуючої системи 
планово-попереджувального ремонту (ППР) до системи ППР за 
технічним станом. 

Отже, спеціалісти, які займаються експлуатацією СТЗ, крім теоре-
тичних знань і практичних навичок, повинні мати почуття 
відповідальності за свою роботу, розуміти, що від їхнього висновку 
(результатів діагностування) великою мірою залежить обсяг і якість ТО і 
Р машин та механізмів, а отже, надійна, продуктивна та безпечна 
експлуатація суднових машин і механізмів та насамперед головних 
двигунів. 
 
 
УДК 612 (0765) (075) 

СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ  
КАФЕДРИ ССЕУ ІЗ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ» 
Автор: Ратушняк І. О., к. т. н., доцент, Національний університет кораблебуду-
вання, Миколаїв 
 

Міжнародні нормативні документи, що регламентують безпеку мо-
реплавання (Міжнародна конвенція про підготовку та дипломування 
моряків і несення вахти 1978 року) і вимоги до охорони здоров'я членів 
екіпажів морських суден (Конвенція МОП «Про працю у морському суд-
ноплавстві» 2006 року, розділ 4 «Охорона здоров'я, медичне обслуго-
вування та захист у області соціального забезпечення»), накладають на 
кожного моряка гуманістичний борг – надання першої допомоги будь-



Секція № 4. Шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики…  457 
 

якій людині, що її потребує [1–2]. Із цієї причини навчання правил на-
дання такої допомоги включено до числа обов'язкових елементів на 
стадії професійної підготовки і сертифікації моряків. 

Мета дисципліни «Основи медичних знань», що включена до нав-
чальних планів галузей «Річковий та морський транспорт» та «Судно-
будування» – надати необхідні знання і прищепити практичні навички 
надання першої допомоги при травмах і захворюваннях на суднах. 

Необхідність вивчення цієї дисципліни майбутніми членами суд-
нових екіпажів визначається специфікою їх майбутньої трудової 
діяльності та побуту на суднах, що характеризується дією на плавсклад 
набагато більшого числа шкідливих і небезпечних виробничих 
факторів, нерідко, і некомфортного проживання, ніж на представників 
других професій і, відповідно, більш високим ризиком травматизму та 
захворюваності. 

Порядок вивчення дисципліни, що передбачає комбінацію різних 
форм (лекції, практичні заняття, лабораторні та самостійні роботи), 
потребує наявності спеціалізованого навчального кабінету, забезпече-
ного наочними та демонстраційними посібниками для отримання 
необхідного рівня знань та практичних навичок по наданню першої до-
помоги, а також по догляду за постраждалими, вмінню одержувати 
консультації фахівців із використанням телекомунікаційних засобів. 

Цілком зрозуміло, що лабораторні та практичні заняття з основ 
фізіології людини повинні бути невід'ємною частиною навчання 
студентів-механіків із метою: 

– демонстрації фізіологічних процесів живого організму; 
– освоєння методів, необхідних для вивчення фізіологічних пред-

ставлень і процесів; 
– аналізу різних механізмів, що регулюють фізіологічні функції 

організму; 
– формування навичок аналізу отриманих експериментальних да-

них та їх наступного представлення; 
– формування вміння ведення протоколів експериментів. 
По закінченню курсу навчання студенти повинні знати: 
– загальні дані по анатомії людини та функцій організму; 
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– послідовність дій, загальні принципи надання першої медичної 
допомоги на борту судна; 

– правила та засоби евакуації потерпілих із небезпечної зони; 
– токсичні небезпеки на суднах, медичне забезпечення під час пе-

ревезення небезпечних вантажів (принципи діагностики пошкодження 
небезпечними вантажами, методи першої медичної допомоги); 

– правила огляду постраждалого або хворого; 
– симптоми захворювань, невідкладного стану, методи першої 

медичної допомоги, лікування і догляду; 
– правила організації та надання медичної допомоги у випадку 

аварії судна; 
– склад і призначення аптечки першої допомоги; 
– загальні відомості по гігієні, дезінфекції та стерилізації. 
У результаті проведення занять, передбачених цією дисципліною, 

у студентів буде досягнутий рівень необхідних компетенцій згідно вимог 
таблиць A-III/1, A-VI/1-3, A-VI/4-1, A-VI/4-2 Міжнародної конвенції про 
підготовку та дипломування моряків і несення вахти. 

Завдяки зусиллям співробітників кафедри початкова комплектація 
навчального кабінету виконана – у наявності суднова аптечка, стенди з 
будови людини та першої медичної допомоги, засоби евакуації, 
посібники з основ медичних знань, кабінет оформлено під медичне 
приміщення згідно вимог санітарних правил для морських суден 
України,  

Висновок. Необхідно вдосконалити матеріальну базу за рахунок 
придбання тренажерів внутрішньовенних артеріальних, підшкірних та 
внутрішньом’язових ін`єкцій (орієнтовна вартість від 3 до 5 тисяч грн.), 
манекена-тренажера «Штучне дихання», моделі для СЛР із контролем, 
торсу реанімаційного із блоком контролю (орієнтовна вартість від 15 до 
70 тисяч грн.), а також докомплектувати лабораторні із основ медичних 
знань. 

Список літератури 
1. http://docs.cntd.ru/document/420367059. 
2. http://docs.cntd.ru/document/902116833. 
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УДК 629.5.01:004.9 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ КОРАБЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
Авторы: Жуков Ю. Д., д. т. н., профессор, Гордеев Б. Н., д. т. н., профессор, 
Емец Н. А., Кудин О. А., Национальный университет кораблестроения  
 

Качественная подготовка специалистов по судовой энергетике мо-
жет быть осуществлена не только путем освоения ими теоретических 
знаний, но и параллельным получением практических умений и навы-
ков решения инженерных задач с помощью современных систем авто-
матизированного трехмерного проектирования, такими, как NUPAS 
Cadmatic, AVEVA Marine, Tribon и др. Эти системы поддерживают про-
цесс создания и функционирования судна на протяжении всего жиз-
ненного цикла. 

Открытие на базе Института новейшей корабельной инженерии 
при Национальном университете кораблестроения имени адмирала 
Макарова (НУК) Тренинг центра [1, 2] обеспечило организацию сквоз-
ного цикла практической подготовки новых инженерных кадров, вла-
деющих принципами и инструментами современной корабельной ин-
женерии и в результате востребованных на рынке труда. В тренинг - 
центре проводится научная и учебно-исследовательская работа, а так-
же осуществляется обучение работе в системах NUPAS-CADMATIC и 
AVEVA Marine студентов, специалистов судостроительных верфей и 
проектно-конструкторских бюро. В процессе занятий у обучающихся 
формируются практические навыки по 3D-моделированию и разработ-
ке рабочих чертежей. Они дополняют свои знания о проектировании 
судов и формируют более полное представление о перспективах своей 
будущей деятельности. Обучение в тренинг- центре позволяет моло-
дым и опытным специалистам получить знания, соответствующие как 
национальным, так и международным стандартам, ознакомиться с со-
временными технологиями производства, создает условия для творче-
ского роста всех, желающих реализовать себя в сфере судостроения. 

В связи с открытием Тренинг центра, встал вопрос о том, что целе-
сообразно дополнить основную программу подготовки студентов кора-
бельных, машиностроительных и электротехнических специальностей 
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циклом факультативных занятий по методам и средствам современной 
корабельной инженерии. Цикл факультативных занятий с общим на-
званием «Введение в современную корабельную инженерию» состоит 
из следующих направлений: 

− Основные термины, определения и инструменты корабельной 
инженерии; 

− Методы и инструменты инжиниринга корпуса судна и судовых 
устройств; 

− Методы и инструменты инжиниринга СЭУ, судовых систем и 
трубопроводов; 

− Методы и инструменты инжиниринга электрооборудования су-
дов и судовых автоматизированных систем; 

− Методы и инструменты управления процессами корабельной 
инженерии. 

На кафедре морского приборостроения факультета морской ин-
фраструктуры НУК в ряде дисциплин были существенно пересмотрены 
и изменены рабочие учебные программы. В них были включены лекции 
и лабораторные работы по ознакомлению с функциональными воз-
можностями программных продуктов для трехмерного проектирования 
AVEVA Marine и 3-D NUPAS-CADMATIC Outfitting [2, 3, 4]. 

На лекциях по ознакомлению студентов с программой AVEVA 
Marine рассматривались вопросы: 

1. Концепция программы AVEVA Marine. 
2. Модули AVEVA Marine для построения схем, проектирования 

судовых трубопроводов, моделирования, визуализации и интеграции. 
3. Проектирование диаграмм и схем. Модуль Diagrams. 
4. Создание и моделирование компонентов и оборудования. 

Программный комплекс AVEVA Outfitting. 
5. Функции модуля Equipment. Размещение оборудования в мо-

дели. 
6. Проектирование и моделирование трубопроводов. Модуль 

Piping. 
7.  Создание видов. Контроль за столкновениями трубопроводов. 
8. Проектирование контрольно-измерительного оборудования. 

Пакет AVEVA Instrumentation. 
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9. Трассировка систем отопления, кондиционирования и венти-
ляции. 

10. Моделирование кабельных каналов. Пакет AVEVA Cable 
Design. 

11. Создание чертежей и спецификаций. Редактирование видов. 
12. Экспорт/импорт графических изображений. Получение 

информации. 
13. Проектирование креплений. Модуль Multi-Discipline Supports 

(MDS). 
14. Создание изометрических чертежей. 
15. Визуализация объектов.  
На лекциях по ознакомлению студентов с программой 3-D NUPAS-

CADMATIC Outfitting рассматривались вопросы: 
1. Обзор модулей CADMATIC, предназначенных для проектиро-

вания, производства, просмотра моделей, интерфейсов и интеграции – 
Diagram, Plant Modeller, Support Designer, Cable Router, HVAC Spool, 
Piping Isometrics & Spools. 

2. Использование набора возможностей CADMATIC на всех ста-
диях жизненного цикла судна, начиная с создания концепции, проекти-
рования, постройки, эксплуатации и ремонта, и заканчивая выводом из 
эксплуатации. 

3. Преимущества CADMATIC. 
4. Объектно-ориентированный подход CADMATIC к проекту, эф-

фективное использование и целостность проектных данных. Распре-
деленное проектирование с целью использования знаний лучших спе-
циалистов по всему миру. Обеспечение целостности и безотказности 
относящихся к проекту данных. 

5. Полный контроль продвижения проекта, управление проектны-
ми данными и изменениями, выделение изменений. 

6. Типы объектов. Команды навигации, управления и перемеще-
ния. 

7. Системы координат. 
8. Визуализация. Использование программы e-Browser. 
9. Создание рабочих групп каталога. Иерархия. Единая база дан-

ных. Выбор оборудования и материалов из базы данных. 
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10. Создание компонентов. 
11. Создание параметрических компонентов. 
12. Моделирование и компоновка оборудования, трубопроводов, 

различных систем, опор. 
13. Создание чертежей и спецификаций. 
14. Создание видов. 
15. Редактирование видов. 
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