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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 

Генерування поверхні корпусу СМПВ з необхідними характеристиками та отримання теоретичного          

креслення. Використовується при розрахунках початкової остійності і остійності на великих кутах крену,  

ходовості судна із застосуванням CFD програм, міцності при аналізі методом скінченних елементів,           

дослідженні впливу різних параметрів форми корпусу на опір з метою проведення гідродинамічної              

оптимізації 

Суть та основні характеристики розробки 

Основою запропонованої моделі є формотворчі лінії (поперечний переріз, діаметраль тощо), що             

описуються системою рівнянь. Сам корпус є результатом застосування одного із способів побудови             

поверхонь: обертання, виштовхування, по перетинах. Кожна формотворча лінія описується математичними                

залежностями, що зв'язують головні розміри судна з координатами точок формотворчих ліній. Сама          

параметрична модель легко реалізується в одній з CAD систем, що підтримують параметричне                   

моделювання. Перехід від параметричної моделі до реальних розмірів корпусу СМПВ здійснюється шляхом 

введення геометричних параметрів, а саме: розмірів підводних корпусів, стійок, спонсонів, надводної          

платформи, параметру форми поперечного перерізу корпусу, параметрів форми носового та кормового       

загострень підводних корпусів стійок 

Основні переваги розробки 

За мінімального набору характеристик з                 

мінімальними затратами часу можна згенерувати не 

тільки корпуси нових проектів суден, але й              

відтворювати корпуси вже спроектованих              

суден-прототипів 

Стан готовності розробки 

Пройшла апробацію при створенні                   

концептуальних проектів науково-дослідних,         

патрульних, лоцманських СМПВ 

Затребуваність на ринку 

На сучасному ринку морської торгівлі існує потреба у 

розробці СМПВ різних типів 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Розробка викладена більш ніж у 10 наукових       

публікаціях 

Параметрична модель двостійкового СМПВ Параметрична модель одностійкового СМПВ 

ПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ КОРПУСУ СУДНА  

З МАЛОЮ ПЛОЩЕЮ ВАТЕРЛІНІЇ 

7 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 

Призначена для вивчення властивостей плавучості, остійності і непотоплюваності та качки судна в            

морехідних школах, морських коледжах, морських академіях та морських і кораблебудівних університетах 

Суть та основні характеристики розробки 

Складається з трьох малих дослідних басейнів, в котрих розташовані моделі суден з обладнанням, що допо-

магає моделюванню властивостей плавучості, початкової остійності, остійності при великих кутах нахилу, 

непотоплюваності і морехідності суден та комп'ютеризованому визначенню їх характеристик  

Основні переваги розробки 

Аналогів у світі установка не має. Дозволяє виконати 15              

лабораторних робіт по всім розділам статики корабля, що сприяє 

швидкому та стійкому освоєнню знань, які необхідні для                

ефективної практичної діяльності інженерів-кораблебудівників          

та командного складу річкових і морських суден 

Стан готовності розробки 
Університет має креслення та обладнання для виготовлення             

комп’ютеризованої установки 

Затребуваність на ринку 

Шість екземплярів установки у вигляді 

малих дослідних басейнів з моделями 

суден та необхідним обладнанням 

продано навчальним закладам Росії, 

Ірану та Китаю. Навчальні заклади 

України, Грузії та ще одного навчаль-

ного закладу Китаю мають намір при-

дбати установку 

Стан охорони інтелектуальної власності, 

кількість наукових публікацій 

Університет має патент України № 132596 на установку, видав нав-

чальні посібники для роботі з установкою на українській,           

англійській та російській мовах 

Зміст лабораторних робіт 
ЛР № 1. Визначення параметрів посадки    
судна 
ЛР № 2. Визначення характеристик             
зануреного об'єму 
ЛР № 3. Дослідження умов рівноваги 
ЛР № 4. Зміна осадки і координат центру  
плавучості при прийомі або знятті малого і 
великого вантажу 
ЛР № 5. Експериментальна перевірка       
остійності судна 
ЛР № 6. Дослідження впливу підвішеного 
вантажу 
ЛР № 7. Дослідження впливу рідкого вантажу 
ЛР № 8. Дослідження впливу перенесення 
вантажу 
ЛР № 9. Визначення сили ваги і координат 
центра ваги судна 
ЛР № 10. Дослідження впливу прийому ванта-
жу на посадку і остійність судна 
ЛР №11. Експериментальне визначення       
діаграми статичної остійності  
ЛР № 12. Визначення плавучості і остійності 
пошкодженого судна 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ          

ПЛАВУЧОСТІ, ОСТІЙНОСТІ, НЕПОТОПЛЮВАНОСТІ  

І ХИТАВИЦІ СУДНА НА ТИХІЙ ВОДІ 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 
Призначений для подальшої розробки на етапах попереднього та робочого проектування і побудови катерів 

охорони територіального моря (прибережної полоси шириною 12 міль) 

Суть та основні характеристики розробки 
Проект (70 т, 45 вузлів) розроблено за допомогою програми оптимізаційного концептуального проектування 
катеру охорони територіального моря по комплексному критерію ефективності та надійності охорони цього 

моря в його погодних умовах та умовах взаємодії з можливими порушниками з використанням сучасного   
радіолокаційного обладнання та стрілецької, артилерійської і, можливо, ракетної зброї 

Основні переваги розробки 
Оптимізаційне проектне рішення отримано для         

реданого катеру з вільно вентильованим зареданим 
простором. Встановлено, що поява вентиляції цього 

простору зменшує опір води руху катеру на тихий воді 
та значно поліпшує характеристики морехідності          

катеру на хвилюванні. При оптимальних швидкостях 
руху катеру він становиться альтернативою відомого 

російського катеру берегової охорони «Мираж» з        
декількома рядами керованих інтерцепторів на днищі 

Стан готовності розробки 
Концептуальній проект отримано за допомогою     

комп’ютерної програми, перший варіант якої захище-
но в результаті дисертаційного дослідження  

Затребуваність на ринку 
Проект, аналогічний отриманому, реалізовано при 

створенні катеру охорони президента України,          
проект М-1100, який побудований Феодосійським суд-

нобудівним підприємством НПО «МОРЕ»  

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Концептуальний проект є результатом виконання 
держбюджетної науково-дослідної роботи 

№0115U000305 

Експерименти в дослідному  
басейні НУК 

Унікальність експерименту - зміна        
форми корпусу при випробуванні 

Результати експерименту 

Швидкість при випробуванні 45 вуз. 

Прогноз швидкості 44,5 вуз. 
Повітряна каверна на днищі  

Результат: зменшення опору в 2,6 рази 

Графіки опору при закритих і відкритих каналах вентиляції 
зареданого простору 

Натурні випробування катеру в НПО «МОРЕ» 

Рушії катеру: напівзанурені  
гвинти приводу Арнесона Катер при випробуванні 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ  

КАТЕРА ОХОРОНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МОРЯ 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 

Концептуальній проект призначений для подальшої розробки на етапах попереднього та робочого проекту-

вання і побудови кораблів охорони морських економічних зон  

Суть та основні характеристики розробки 

Проект (578 т, 34 вузлів) розроблено за допомогою програми оптимізаційного концептуального проектуван-

ня корабля берегової охорони морської економічної зони по комплексному критерію ефективності та надій-

ності охорони цієї зони в її погодних умовах та умовах взаємодії з можливими порушниками з використан-

ням сучасного радіолокаційного обладнання та стрілецької, артилерійської і, можливо, ракетної зброї  

Основні переваги розробки 

Оптимізаційне проектне рішення отримано для 

корабля типу Exe-Bow, якому призначено охорону 

морської економічної зону України, за допомогою 

комп’ютерного моделювання взаємодії корабля з 

можливими порушниками. В дослідному басейні 

університету виконана перевірка рішення.            

Показано, що корабель типу Exe-Bow має значно 

кращі характеристики ходовості та морехідності 

ніж   сучасний корабель типу DeepV  

Стан готовності розробки 

Концептуальній проект отримано за допомогою 

комп’ютерної програми, перший варіант якої    

захищено в результаті дисертаційного дослідження  

Затребуваність на ринку 

Проект 58504, аналогічній отриманому             

концептуальному проектному рішенню, зараз    

просувається на суднобудівному підприємстві 

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".  

Національний університет кораблебудування 

виконав необхідне експериментальне досліджен-

ня ходовості цього проекту 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Концептуальний проект є результатом  

виконання держбюджетної науково-дослідної роботи 

№0115U000305 

Основний теоретичній результат концептуального проектування кораблів берегової охорони для 

потреб України:  

надійна берегова охорона може бути забезпечена компактними, швидкими та морехідними носіями           

ефективних засобів нейтралізації порушників морського прикордонного простору  

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ КОРАБЛЯ БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ 

МОРСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 

Методика є обчислювальним програмним комплексом визначення величин, що діють на ASD буксир сил в 

процесі виконання ескортних операцій, який отримав схвалення класифікаційного товариства 

Суть та основні характеристики розробки 

Визначення діючих на буксир сил і моментів здійснено відповідно до вимог класифікаційних товариств. В 

основу визначення сил на корпусі і скегах буксира покладені залежності теорії керованості суден при        

великих кутах дрейфу. Структура залежності сил і моментів від параметрів форми корпусу і скегов, кута 

дрейфу і швидкості потоку, що набігає, прийнята такою ж, як при обробці даних серійних модельних        

випробувань дубльованих тіл суднових форм в аеродинамічних трубах, коефіцієнти структури відкориговані 

за даними модельних випробувань ескортних буксирів в дослідному басейні НУК 

Основні переваги розробки 

Розрахунок згідно з методикою діючих на ASD буксир 

сил в процесі его проектування є основою призначен-

ня буксиру ескортного класу без проведення натурних 

ескортних випробувань, що вимагаються Правилами 

Стан готовності розробки 

Розробка використовується в проектному бюро         

корпорації TransShip 

Затребуваність на ринку 

Методика пропонується для використання в прое-

ктних організаціях суднобудівної промисловості 

для призначення ескортного класупроектованого 

буксиру без проведення натурних ескортних      

випробувань, що вимагаються Правилами  

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Розробка вже впроваджена 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ, ЯКІ ДІЮТЬ НА БУКСИР В 

РЕЖИМАХ СТАЦІОНАРНИХ ЕСКОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 
Призначена для визначення вартості і термінів будівництва кораблів і суден усіх типів та класів при їх            

концептуальному і попередньому проектуванні, що виконуються науково-дослідними інститутами,                    
конструкторськими бюро і суднобудівними заводами 

Суть та основні характеристики розробки 
Розроблена на основі застосування параметричного методу оцінювання виробничих витрат і термінів ство-

рення виробів. Використовує розширену систему розбиття суднових робіт на частини (ESWBS) та емпіричні 
співвідношення оцінки вартості цих частин (ECER), які є узагальненнями досвіду будівництва кораблів і       

суден у різних країнах 

Основні переваги розробки 
Методика дає повну картину процесу створення       
корабля або судна. Для кожного типу та класу          

кораблів і суден методика відображає стан економіки 
країни, структуру і рівні механізації та продуктивності 
її суднобудівного виробництва, обсяги і вартість всіх 
етапів проектування та будівництва, час проектування 

і будівництва, оцінки ризику робіт по створенню         
корабля або судна 

Стан готовності розробки 
Розробку представлено завершеним програмним  
продуктом у вигляді сукупності таблиць Microsoft 
Excel. Має впровадження в Головному управлінні    

кораблебудування ВМС ЗС України 

Затребуваність на ринку 
Комплексна методика може бути застосована науко-

во-дослідними інститутами, конструкторськими      
бюро і суднобудівними заводами при виявленні       

напрямків дослідження, розробки нових проектів та 
укладенні контрактів на будівництво кораблів і суден 
нових проектів та укладенні контрактів на будівниц-

тво кораблів і суден 

Стан охорони інтелектуальної власності,          
кількість наукових публікацій 

Розробка вже реалізована. Є першою методикою, 
яка переводить  процес проектування та будівництво 

кораблів і суден в Україні на стандарти НАТО 

 
           

 

 

КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОГО                       

РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ І ТЕРМІНІВ СТВОРЕННЯ                       

ПЕРСПЕКТИВНИХ КОРАБЛІВ І СУДЕН 

12 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ОПТИМІЗАЦІЯ РУШІЙНО-РУЛЬОВОГО КОМПЛЕКСУ СУДНА 

Призначення та сфера застосування розробки 

Підвищення ефективності роботи рушійно-рульового комплексу (РРК) у складі пропульсивного комплексу 

судна. Застосовується під час проектування та вдосконалення РРК судна  

Суть розробки  

Розроблено схему вдосконалення форми гребного гвинта та засоби її реалізації для забезпечення ефективної 

роботи РРК в умовах експлуатації 

Основні переваги розробки 

На сьогоднішній день єдиним способом вибору оптимальної форми гребного гвинта  залишається             

багатоваріантне проектування за допомогою розробленої інноваційної схеми проектування, яка не потребує 

використання зайвих коштів на придбання  комерційного програмного забезпечення за рахунок                

використання авторських програм, таких як GSP3D, Anvint, Approximator  

Стан готовності розробки 

Проведені багаточисельні дослідження, виконано 

верифікацію результатів щодо доцільності     

впровадження схеми у виробництво.                    

Опубліковано достатню кількість наукових статей 

з результатами досліджень 

Затребуваність на ринку 

Розробка актуальна на суднобудівних 

підприємствах, зокрема у                           

проектно-конструкторських організаціях України  
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Рушійно-рульовий комплекс судна  

Дослідження профіліровки лопаті гребного гвинта  



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 

Розробка призначена для зниження трудомісткості при установці опалубки днища залізобетонних суден і 

подальшій розпалубці 

Суть та основні характеристики розробки 

Конструкція містить опорні кільблоки, які встановлені на опорній поверхні. Металеві жорсткі каркасні щити 

пов'язані з кільблоками шарнірами і упорами. На верхній  частині кожного кільблока встановлена подушка. 

Опущені щити по черзі піднімаються до горизонтального положення і фіксуються упорами. Потім            

підганяються і встановлюються подушки, між якими не слід допускати утворення щілин, в які могло б         

потрапити цементне "молоко" при бетонуванні плити днища 

Основні переваги розробки 

Стапель для спорудження залізобетонних суден      

дозволяє полегшити умови праці, скоротити            

транспортні операції по перевезенню                      

великогабаритних щитів з одночасною економією  

матеріалів, завдяки тому, що для опалубки                   

застосовуються інвентарні каркасні металеві щити, які 

не вимагають ремонту після розпалубки.                 

Забезпечити антикорозійний захист баластних            

відсіків без виведення суден з експлуатації 
Стан готовності розробки 

Розробка готова до впровадження 

Затребуваність на ринку 

Конструкція стапелю для спорудження               

залізобетонних суден матиме високий попит в   

галузях  суднобудування та докобудування. 

Стан охорони інтелектуальної власності  

Отримано патент України на корисну модель  

№113891 

  

СТАПЕЛЬ ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СУДЕН 
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Конструкція ділянки стапеля розріз А-А 

Конструкція ділянки стапеля розріз Б-Б Конструкція ділянки стапеля вигляд зверху 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ТАНК ІЗОЛЬОВАНОГО БАЛАСТУ НАЛИВНОГО СУДНА 

Призначення та сфера застосування розробки 

Розробка призначена для зменшення витрат та  зниження трудомісткості ремонту баластних відсіків суден 

шляхом застосування плавучих інгібіторів 

Суть та основні характеристики розробки 

Конструкція містить переносну цистерну приготування і подання плаваючих інгібіторів мастила, яка за      

допомогою переносного шланга під'єднується до трубопроводу. При осіданні на стінках баластних відсіків         

інгібітор проникає крізь продукти корозії до металу, витісняє воду з його поверхонь і утворює захисну       

водовідштовхувальну плівку 

Основні переваги розробки 

Удосконалена конструкція та розроблена технологія 

антикорозійного захисту баластних відсіків дозволяє 

забезпечити антикорозійний захист баластних відсіків 

без виведення суден з експлуатації 

Стан готовності розробки 

Розробка готова до впровадження 

Затребуваність на ринку 

Конструктивно-технологічні схеми баластних  відсіків 

суден матимуть високий попит  в галузях                   

суднобудування, докобудування та судноремонту 

Стан охорони інтелектуальної власності  

Отримано патент України на корисну модель  

№117657 

Шланг прийому покритт ів
з відсічного пристрою

Насос НЦКГ
Подача 0,011м.куб/с

Шланг подання покритт ів
до відсічного пристрою

Кошик для
шлангів

Трубопровід
прийому покритт ів

з цистерни

ГорловинаШланг подання
покритт ів до цистерни

Напір 0,25 МПа

Клапан прийому
покритт ів

Цистерна

Шланг подання
покритт ів самопливом

Стапель-палуба

Клапан подання
покритт ів в відсічний

пристрій

Шланг прийому
покритт ів

Ду 40
48х4
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Системи для застосування плавучих інгібіторів 

Переносний стенд Схема установки переносного стенда  



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ                          
ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ КАЮТ В КОРПУСІ СУДНА ТА НАДБУДОВАХ 

ПЛАВУЧИХ НЕСАМОХІДНИХ СПОРУД 

Призначення та сфера застосування розробки 

Розробка призначена для зменшення витрат та зниження трудомісткості формування надбудов  

та рубок суден модульними методами 

Суть та основні характеристики розробки 

Отримані технологічні рішення дозволяють визначити дійсне положення базових точок виробу                   

(блок-каюти), що переміщується у системі координат монтажного місця, а також визначити  інтервали        

змінення підвісу платформи із розташуванням на ній виробу 

Основні переваги розробки 

Абсолютна похибка переміщення склала менше 1,2 м 

при вертикальному переміщенні та 0,24 м при горизонта-

льному переміщенні при існуючих допусках – 2,5 м на 

одиницю площі 

Стан готовності розробки 
Технологію впроваджено на ХДЗ “Палада” 

Затребуваність на ринку 

Технології із формування приміщень матимуть високий 

попит в галузях суднобудування, модернізації та             

переобладнання суден 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Опубліковано 2 фахові статті та 8 робіт апробаційного 

характеру 

Схема позиціонування 
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Призначення та сфера застосування розробки 

Розробка призначена для заміни деревини в опорних пристроях суднобудівного призначення 

Суть та основні характеристики розробки 

Еластомірні пружні прокладки суднобудівного призначення моделюють пружні властивості дерев’я-

них елементів, що використовуються у суднобудівних опорних пристроях. Це дозволяє замінити традиційні 

дерев’яні елементи суднобудівних опорних пристроїв на еластомірні пружні прокладки 

Основні переваги розробки 

Еластомірні пружні прокладки невибагливі до        

морських умов експлуатації, вони можуть зазнавати 

великі формозмінення й деформації. При цьому, на 

відзнаку від дерев’яних, вони можуть                          

використовуватися багаторазово 

Стан готовності розробки 

Розробка готова до впровадження 

Затребуваність на ринку 

Звичайні конструкції, виконані з деревини,         

порівняно недовговічні. В умовах суднобудування 

і судноремонту додаються чинники, що              

сприяють прискореному зносу деревних           

конструкцій. Еластомірні пружні прокладки        

позбавлені цих недоліків, тому вони затребувані у 

суднобудівному виробництві 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість наукових публікацій 

Отримано патент України на корисну модель № 36820 

   

ЕЛАСТОМІРНІ ПРУЖНІ ПРОКЛАДКИ  

СУДНОБУДІВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
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Пружні еластомірні прокладки Спускові доріжки с пружними        
еластомірними прокладками 

Розміщення пружних еластомірних  
прокладок на еластомірній стрічці 
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ІНТУМІСЦЕНТНЕ ВОГНЕЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ  

Призначення та сфера застосування розробки 

Покриття призначено для захисту електричних мереж та устаткування при пожежі у замкнених                       

приміщеннях: електростанція, житлові приміщення та ін.  

Суть та основні характеристики розробки 

Під час пожежі інтумісцентне покриття підвищує вогнестійкість до 60 хвилин при температурі полум’я 1000° 

C або більше при товщині шару 1-3 мм. Орієнтовна вартість вогнезахисного покриття складає 17÷18 $/кг, 

що дешевше закордонних аналогів (21÷22 $/кг) 

Основні переваги розробки 

 стійке до високих температур Т = 1000 або більше  

 товщина шару 2-3 мм  

 кратність піни  30-40. 

 гідрофобне ; 

 стійке до опромінення; 

 стійке до концентрованих кислот; 

 стійке до розтріскування; 

 стійкість до крихкого руйнування; 

 нетоксичне; 

 висока адгезійна міцність 

Стан готовності розробки 

Розробку впроваджено в Китаї у 2013 р. на 

підприємстві HaiLong Nuclear Material Tech-

nology (Jiangsu) Co., Ltd і  Sino-Ukraine 

(Jiangsu) Transnational Technology Transfer 

Center and Marine Engineering 

Затребуваність на ринку 

Розробка перспективна для  вирішення   

проблеми захисту життя людини і екологіч-

ної безпеки у разі пожежі на АЕС та інших 

потенційно небезпечних інженерних          

об’єктах. Розробка спрямована на виконання 

морської доктрини України щодо безпеки 

мореплавства в умовах пожежі в замкнутих 

суднових приміщеннях при експлуатації та 

ремонті 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових пулікацій публікацій 

Опублікованих статей - 7; Патентів - 1 
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УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОДИ, ПАЛИВА  

І ВОДОПАЛИВНОЇ ЕМУЛЬСІЇ 

Призначення та сфера застосування розробки 
В установці блок електрохімічної підготовки води попередню обробку морської води здійснює шляхом          

кавітаційної електродіалізної обробки дилюату (прісного продукту електродіалізу) та кавітаційне                
приготування водопаливної емульсії з використанням дилюату, а також безперервну кавітаційну обробку      

католіту з лужними властивостями для зрошення скруберів системи очищення газів. Технологія з                     
використанням кавітаційно-електродіалізної обробки води належить до галузі теплоенергетики,                  

суднобудування, морського та річкового транспорту 

Основні переваги розробки 
Використання блоку електрохімічної підготовки 

кавітаційно-активованої води дозволяє забезпечити 
зниження температури на виході із зони активного 
горіння, а потім і на виході із топки приблизно на 

70…100 °C, тому що більша частина теплоти 
передається випромінюванням на екранні поверхні, які 

практично чисті внаслідок їх очистки при 
мікровибухах ВПЕ, що горить. Внаслідок дії 

розглянутих процесів має місце зниження на виході з 
топки NOX в 3,6 разу, SO2 в 2,9 разу 

Суть та основні характеристики розробки 
При кавітаційно-електродіалізній обробці води забезпечується додаткова активація горіння, бо активована  
вода у складі ВПЕ привносить додаткову відповідну кількість іонів Н+, ОН- до таких же іонів (Н+, ОН-), які 

утворюються при мікровибухах ВПЕ в процесі горіння. Показники води, визначаються необхідними 
якостями водопаливної емульсії з точки зору інтенсифікації горіння і необхідністю одержання у складі газів 

еквімолярного співвідношення NO2:NO, що дає можливість нейтралізації токсичних сполук у самому паливі 
і в подальшому інтенсифікувати абсорбцію NOX, CO2, CO і сірчистих сполук. Чим вище лужність 

активованого за рахунок кавітації католіту (одного з продуктів електродіалізної обробки води), тим краще 
буде відбуватись нейтралізація сірчистих сполук палива, що містяться в димових газах, в процесі їх абсорбції 

в скруберах 

Затребуваність на ринку 
Установка може бути використана для 

забезпечення енерго - та ресурсозбереження, 
підвищення економічних показників і надійності 

роботи, зниження емісії токсичних речовин в 
навколишнє середовище при експлуатації 
стаціонарних та суднових енергетичних 

установок, в яких спалюється сірчисте органічне 
паливо 

Стан готовності розробки 
Розроблено методи проектування окремих 

елементів установки, проведені експериментальні 
дослідження та випробування модуля 

електродіалізної підготовки води, кавітатора для 
приготування водопаливної емульсії, визначений 

вплив відхідних газів на поверхні нагрівання 
енергетичних установок 

Стан охорони інтелектуальної власності, 
кількість наукових публікацій 

Результати розробки висвітлювались в доповідях 
на 21науково-технічних конференціях, отримано 

патент України на винахід (UA 115037 С2 від 
11.09.2017) та опубліковано 4 статті в наукових і 

фахових виданнях 

Структура установки комплексної підготовки води,  
палива і водопаливної емульсії 
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Призначення та сфера застосування розробки 
Стрімко зростаюча потреба у прісній воді й обмежені ресурси джерел прісної води,  приводять до                

необхідності створення й використання мембранних технологій обробки морської води. В останні роки    
широке застосування набуває технологія електродіалізної підготовки води, яка дозволяє при підготовці      

питної води надійно очищати вихідну воду від домішок, при обробці стічних вод одержувати воду, придатну 
для повторного використання в промислових цілях. Метод застосовується для концентрування електролітів,    

видалення електролітів з органічних розчинів, сепарації різних речовин, одержання кислот і лугів і ін. 

Основні переваги розробки 
Порівняно з традиційними технологіями 
електродіаліз відрізняє: 
- низьке енергоспоживання: відсутні фазові переходи 
рідини; 
- ресурсозбереження: повернення у виробництво 
компонентів води, що очищається; 
- екологічність: не вимагає для свого здійснення 
додаткових реагентів або інших речовин, що 
витрачаються. 
- технологічність: будова модуля забезпечує простоту 
їх обслуговування й надійність при експлуатації 

Суть та основні характеристики розробки 
Створений універсальний модуль електродіалізної установки для опріснення морської води із солевмістом до 
35 г/л являє собою систему ділюатних і ропних камер, утворених катіоно- і аніонообмінними мембранами, 

що працює за проточною схемою. Процес реверсивного електродіалізу, використаний в установці, 
забезпечує ефективне знесолення сильно мінералізованих вод при мінімальній предочистці й низьких 

експлуатаційних витратах.  
Продуктивність модуля по знесоленій воді – 2 т/добу 
Режим роботи – автоматичний, безперервний, багато добовий 
Якість опрісненої морської води відповідає нормам «Вода питна» 
Витрата електроенергії - 0,7-1,0 кВт·година на видалення 1 кг виведених солей 

Затребуваність на ринку 
Розробка може бути застосована в промисловості, 
приладобудуванні, теплоенергетиці, морському та 

річковому транспорті, агропромисловому комплексі, 
житлово-комульному господарстві 

Стан готовності розробки 
Створено дослідно-промисловий модуль, розроблено 

технологічну схему та проведені випробування на судні 

Стан охорони інтелектуальної власності, 
кількість наукових публікацій 

Отримано 2 патенти України на винахід та опубліковано 
4 статті в наукових і фахових виданнях (UA 64384 A від 

16.02.2004; UA 64438 A від 16.02.2004) 

Дослідно-промисловий модуль електродіалізного  

опріснювача 

Технологічна схема підключення модуля  

електродіалізного опріснювача на судні 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ОПРІСНЕННЯ МОРСЬКОЇ  

ВОДИ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОДІАЛІЗУ 
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РІЗАННЯ СУДНОКОРПУСНИХ СТАЛЕЙ 

З ДОДАВАННЯМ ВОДИ В ПЛАЗМУ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Виготовлення деталей плазмовим різанням із листового прокату в судно- та машинобудуванні 

Суть та основні характеристики розробки 

В процесі повітряно-плазмового різання не перпендикулярність кромок різу може досягати 2,5 мм                  

на сторону, що істотно впливає на об’єм наплавленого металу, продуктивність і якість зварювання. В процесі 

різання кромки насичуються азотом і при зварюванні під флюсом товщин 5…12 мм виникають пори в        

зварних швах 

Основні переваги розробки 

Застосування повітряно-плазмового різання з додаванням води в плазму е ефективним засобом запобігання 

порам при автоматичному зварюванні деталей завтовшки до 12 мм унаслідок протікання плазмохімічних 

процесів з’єднань азоту, а також впливу водню на зменшення розчиненого азоту в сталі. Потужність дуги 

при плазмовому різанні з додаванням води підвищується завдяки зростанню напруги дуги. Підвищення    

напруги дуги (170…180 В) зменшує ширину різу, неперпендикулярність кромок різу складає 1,0…1.2 мм, що 

відповідає 2 класу неперпендикулярності по стандарту. Наявність води запобігає розповсюдженню тепла за 

межі душової завіси, охолоджує кромки різу при переміщенні плазмотрону. Супутнє охолоджування кромок 

різання водою забезпечує мінімальні деформації, тому правка деталей не потрібна 

Стан готовності розробки 

Метод повітряно-плазмового різання з додаванням 

води упроваджений на стаціонарних машинах ти-

пу «Кристал» на ХСЗ (ТОВ Смарт Мерітайм Груп) 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Опубліковано 2 монографії та 17 наукових статей 

Плазмотрон для плазмового різання ПМР-74М  Машина типу «Кристал» 
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БЕЗЕКІПАЖНЕ НАДВОДНЕ СУДНО З НЕОБМЕЖЕНИМ 

ТЕРМІНОМ АВТОНОМНОСТІ 
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Призначення та сфера застосування розробки 
Моніторинг акваторій та берегових зон (охорона природи,  екологічний моніторинг, охорона інженерних 

комунікацій та гідроспоруд, охорона підводних пам'яток історії, висвітлення надводної та підводної            
обстановки, пошуково-рятувальні роботи та інше 

Суть та основні характеристики розробки 
Розробка спрямована на створення автономних роботизованих морських транспортних систем. Такі системи склада-

ються з трьох основних взаємопов'язаних підсистем; першою і головною є підсистема енергетики та автономного руху 
яка забезпечує живлення бортового обладнання та безпечний рух безекіпажного судна по заздалегідь заданому марш-

руту, другою є підсистема начіпного обладнання яка забезпечує виконання різноманітних місій, третьою є комунікацій-
на підсистема для обробки, збереження та обміну даними між бортовими системами безекіпажного судна та пультом 

оператора (за необхідністю).  В залежності від поставленої задачі на безекіпажне судно встановлюється відповідне начі-
пне обладнання,  виконується програмування маршруту і доставка (за необхідності) в зону патрулювання. Впродовж 

терміну виконання місії апаратура безекіпажного судна  може передавати дані на пульт оператора і реагувати на дії опе-
ратора в режимі  реального часу.  

Основні переваги розробки 
Основною  перевагою таких систем є високі експлуата-

ційні характеристики, мобільність та універсальність 
застосування. Недоліком є порівняно високі капітальні 
витрати на створення флотилії безекіпажних суден, їх 
додаткового оснащення та берегової інфраструктури 

Стан готовності розробки 
Розроблено окремі блоки головних підсистем. Проведено 

імітаційне та натурне випробування окремих вузлів та 
блоків головних підсистем. Побудовано 

експериментальний зразок безекіпажного судна 

Затребуваність на ринку 
Безекіпажні надводні судна можуть бути застосована на 

водному транспорті для зменшення експлуатаційних 
витрат, збільшення часу присутності (посилення ефекту 
присутності), зменшення ризику для людського життя 

при діяльності на морі. 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість 
наукових публікацій 

Результати розробки висвітлювались на науково-
технічних конференціях, в конкурсних студентських 
роботах. За даною темою зареєстровано дві науково-

дослідні  та одна дослідно-конструкторська теми 
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Алгоритм керування кутом атаки α             
вітрила-крила в залежності від кута          

вимпельного вітру β та галсу 

Загальний вигляд безекіпажного надводно-
го судна з комбінованою вітрильною та            

електричною пропульсивною установкою 

Загальна функціональна схема вітрильної установки              
безекіпажного судна:  

1 – вимірювальний комплекс швидкості та  напрямку              
вимпельного вітру; 2 – обчислювач орієнтації вітрила;                 

3 – курсопрокладач;  4 – автокермовий; 5 – супутникова         
навігаційна система (СНС); 6 – регулятор кута атаки;                     

7 – електропривод повороту вітрила; 8 – вітрило; 9 – регулятор 
керма; 10 – електропривод керма; 11 – кермо; 12 – корпус судна  

Загальна структура системи керування курсом              
безекіпажного надводного судна з врахуван-

ням режиму роботи вітрильної установки 
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Призначення та сфера застосування 
Започаткування досконалих за організацією й модерних за технічним оснащенням центрів прибутку, здатних 

до експансії внутрішніх та зовнішніх ринків інжинірингу, створення автономного попиту на інноваційні      
послуги, що надаються, із застосування такого потужного різновиду стратегічних бізнес-альянсів, яким є       

аутсорсинг 

Наукові та комерційні результати: 

концепція перетворення інноваційного аутсорсингу в бізнес-процес трансферту технологій                        

організаційно-економічна модель реалізації інноваційного аутсорсингу специфікація критеріїв відбору     

партнера для аутсорсингу механізм управління трудомісткістю інжинірингу структура системи управління 

якістю для партнерів з інжинірингового аутсорсингу 

Результати дослідження:  

а)склали теоретико-методичне підґрунтя розробки системи управління якістю суднобудівних інжинірингових 

послуг, запровадженої, зокрема, у ТОВ MDEM, що підтверджено сертифікатами від Germanischer Lloyd і  

Bureau Veritas про відповідність вимогам ISO 9001:2008 «Quality management systems–Requirements» та         

результатами п’яти міжнародних наглядових; 

б) знайшли відбиток у 25 публікаціях, дві з яких - колективні монографії 

Ключова перевага розробки:  

підтвердження практикою діяльності низки інжинірингових компаній, включаючи ті, що  стовідсотково   

належать закордонним інвесторам 

Потреба ринку:  

підвищення результативності управління інжиніринговими підприємствами актуалізується через посилення 

глобалізації, охоплення усе більшої кількості національних економік світу четвертою промисловою           

революцією, яка ґрунтується на знаннях та їхньому трансферті, опосередкованому новітніми                       

інформаційними технологіями 

Послуги, які пропонуються: 

консультації по моделі інноваційного аутсорсингу та її  елементів тренінгові програма зі створення                 

інжинірингового бізнесу в суднобудуванні семінари з прикладних аспектів реалізації інноваційного             

аутсорсингу 

ІНСТРУМЕНТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦИОНОГО  

АУТСОРСИНГУ В СУДНОБУДІВНОМУ ІНЖИНІРИНГУ 
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ОКЕАНОТЕХНІКА ТА ПІДВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9. 
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ЗАНУРЮВАЛЬНА ВІДЕОКАМЕРА  

ДЛЯ ІНСПЕКЦІЇ СВЕРДЛОВИН 

Призначення та сфера застосування 

Огляд та інспекція свердловин глибиною до 250 метрів, що супроводжується високоякісним кольоровим   

відеодокументуванням процесу та результатів роботи 

Суть та основні характеристики розробки 

Компактність та мобільність установки забезпечується за рахунок використання автономних джерел          

живлення, що дає змогу адаптувати її до виконання різноманітних завдань. Максимальна робоча глибина - 

200 м, габаритні розміри - 62х275 мм, кількість відеокамер - 1, маса - 1,14 кг, електроживлення - 12 В, час       

безперервної роботи - 2год, кількість обслуговуючого персоналу - 1 чол 

Основні переваги розробки 

Найважливішими перевагами розробки є можливість 

зниження витрат часу на інспекцію нафтогазових 

родовищ, родовищ питної води, карстових утворень, 

катакомб на 25-30% 

Стан готовності розробки 

Розробка впроваджена на промислових                  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 

Розробка може бути застосована для  

обслуговування нафтогазових родовищ, родовищ 

питної води, карстових утворень, катакомб та у  

підрозділах ДСНС України, МВС ЗС України 

Стан охорони інтелектуальної власності,          

кількість наукових публікацій 

Розробка вже реалізована на ринку 

 

Установка з автоматизованою 
кабельною лебідкою 

Установка з ручною кабельною 
лебідкою 

 Занурювальна відеокамера 

Кадр відеоінспекції  
свердловини 
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БУКСИРУВАНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ  
ПРОЕКТУ «ГЛАЙДЕР»  

Призначення та сфера застосування 

Буксирувані підводні апарати проекту «Глайдер» призначені для пошуку та інспекції затонулих об’єктів відео- і 

магнітометричними засобами. Забезпечують передачу відеозображення в реальному масштабі часу й двосторон-

ній інформаційний обмін між підводним апаратом і судном-буксирувальником 

Суть та основні характеристики розробки 

В залежності від виконуваємих завдань на апарат може бути встановлено: гідролокатор бічного огляду,        

профілограф, гідролокатор кругового огляду, металодетектор. Завдяки малим масо-габаритним характерис-

тикам можливе застосування апарату з борту маломірних суден. Наявність активних органів керування на  

апараті не потребує регулювання швидкості руху судна-буксирувальника 

Основні переваги розробки 

Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 

акваторій портів та шельфових зон на 45-50% 

Стан готовності розробки 

Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 

Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 

шельфу та у підрозділах ДСНС України, МВС ЗС 

України 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Розробка вже реалізована на ринку 

Пульт керування 

Технічні характеристики 

Максимальна робоча  глибина, м ….. 20 

Габаритні розміри, мм …... 870х600х200 

Швидкість маршова, вузлів ……..…… 1 

Довжина кабель-тросу, м ………... до 50 

Маса апарату, кг ….…..……….….….. 10 

Електроживлення ……...…..…….... 24 В  
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МАЛОГАБАРИТНІ ПРИВ’ЯЗНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ ПРОЕКТУ 
«ІНСПЕКТОР» 

Призначення та сфера застосування 

Підводні апарати призначені для пошуку та інспекції затонулих об'єктів відео-, гідроакустичними та 

магнітометричними приладами, виконання простих підводно-технічних робіт з використанням підводних 

маніпуляторів, високоякісного документування процесу й результатів підводно-технічних робіт 

Суть та основні характеристики розробки 

Завдяки гідроакустичному обладнанню має можливість контролювати акваторію навколо якірної       

стоянці корабля з оперативним реагуванням на появу порушників простору, а у випадку їх появи оперативно 

виконувати ідентифікацію. Завдяки наявності магнітометру має можливість виконувати пошук металевих 

предметів, що знаходяться в укриваючому середовищі (під шаром ґрунту) 

Основні переваги розробки 

Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 

акваторій портів, гідротехнічних споруд та шель-

фових зон на 45-50% 

Стан готовності розробки 

Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 

Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 

шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України 

Стан охорони інтелектуальної власності,           

кількість наукових публікацій 

Розробка вже реалізована на ринку 

Підводні апарати Комплект обладнання Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 100 
Габаритні розміри, мм ….. 966х600х450 
Швидкість маршова, вузлів ………..…4 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 500 
Маса апарата, кг ……………………. 35 
Електроживлення .. 3x220 В, 50 (60) Гц, 
2,5 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАЛОГАБАРИТНІ ТЕЛЕКЕРОВАНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ 

ПРОЕКТУ «ГІДРОГРАФ» 

Призначення та сфера застосування 

Підводні апарати призначені для пошуку, ідентифікації, обстеження підводних об'єктів відео-,           

гідроакустичними й магнітометричними засобами; приладової інспекції підводних об'єктів зовнішніми вимі-

рювальними приладами; виконання підводно-технічних робіт за допомогою маніпулятора й різака тросів; 

високоякісного документування процесу й результатів підводної роботи з GPS-прив'язкою координат 

Суть та основні характеристики розробки 

Наявність лагового приводу забезпечує підвищену маневреність для ретельного обстеження підводної части-

ни суден на якірній стоянці чи біля причалу 

Основні переваги розробки 

Найважливішими перевагами розробки є  

можливість зниження витрат часу на інспекцію 

акваторій портів, гідротехнічних споруд, підвод-

Стан готовності розробки 

Розробка впроваджена на промислових  

підприємствах України 

Затребуваність на ринку 

Розробка може бути застосована для  

обслуговування та обстеження акваторій портів, 

шельфу, гідротехнічних споруд та у підрозділах 

ДСНС України, МВС ЗС України 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Розробка вже реалізована на ринку 

Підводний апарат Занурення в умовах криги Технічні характеристики 
 
Робоча глибина, м ………………... 250 
Габаритні розміри, мм … 1220х600х540 
Швидкість маршова, вузлів ………..…2 
Довжина кабель-троса, м ..….…. до 400 
Маса апарата, кг ……………………. 97 
Електроживлення .. 3x220 В, 50 (60) Гц, 
3,0 кВт  
Кількість персоналу, чол. ……………. 2  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

БЕЗЕКІПАЖНЕ НАДВОДНЕ СУДНО 

Призначення та сфера застосування розробки 
Моніторинг акваторій та берегових зон (охорона природи,  екологічний моніторинг, охорона інженерних комунікацій 

та гідроспоруд, охорона підводних пам'яток історії, висвітлення надводної та підводної обстановки,                             
пошуково-рятувальні роботи та ін. 

Суть та основні характеристики розробки 
Розробка спрямована на створення автономних роботизованих морських транспортних систем. Такі системи 
складаються з трьох основних взаємопов'язаних підсистем; першою і головною є підсистема енергетики та 
автономного руху яка забезпечує живлення бортового обладнання та безпечний рух безекіпажного судна по 

заздалегідь заданому маршруту, другою є підсистема начіпного обладнання яка забезпечує виконання різноманітних 
місій, третьою є комунікаційна підсистема для обробки, збереження та обміну даними між бортовими системами 

бізекіпажного судна та пультом оператора (за необхідністю).  В залежності від поставленої задачі на безекіпажне судно 
встановлюється відповідне начіпне обладнання, виконується програмування маршруту і доставка (за необхідності) в 

зону патрулювання. Впродовж терміну виконання місії апаратура безекіпажного судна  може передавати дані на пульт 
оператора і реагувати на дії оператора в режимі реального часу 

Основні переваги розробки 
Основною  перевагою таких систем є високі експлуатаційні 

характеристики, мобільність та універсальність                  
застосування. Недоліком є порівняно високі капітальні ви-

трати на створення флотилії безекіпажних суден, їх          
додаткового оснащення та берегової інфраструктури 

Стан готовності розробки 
Розроблено методи проектування окремих блоків 

головних підсистем , технології. Проведено імітаційне 
та натурне випробування окремих вузлів та блоків 

головних підсистем. Побудовано експериментальний 
зразок безекіпажного судна 

Затребуваність на ринку 
Безекіпажні технології можуть бути застосована на водному 

транспорті для зменшення експлуатаційних витрат, 
збільшення часу присутності (посилення ефекту 

присутності), зменшення ризику для людського життя при 
діяльності на морі 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Результати розробки висвітлювались на                  
науково-технічних конференциях, в конкурсних 

студентських роботах. За даною темою зареєстровано 
дві науково-дослідні та одна дослідно-конструкторська 

теми 

Рис. 1  Діаграма визначення рівня небезпеки при русі 
(дрейфі, позиціюванні)  

Рис.2 Функціональна схема мікропроцесорної систе-
ми керування електрорухом.  

Рис.3 Загальний вигляд безекіпажного надводного судна з комбіно-
ваною вітрильною та електричною пропульсивною установкою 

Рис. 4  Графічна інтерпретація визначення напряму руху перешкоди 
по відхиленню дистанції та кута напряму на перешкоду. 

Рис. 5 Загальна схема взаємодії навігаційного обладнання і бортових 
сенсорних систем  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Суть та основні характеристики розробки 

Напівсферичний оптичний ілюмінатор дозволяє здійснювати широкий кутовий нагляд за об'єктами. Міцний 

корпус телебоксу  з вмонтованими в нього оптичними та електричними гермоводами виконано у тришарово-

му варіанті зі склопластиковими або вуглепластиковими несучими шарами. У якості легкого заповнювача 

тришарової конструкції використовується сферопластик з додатковою поруватістю густиною 450-500 кг/м3 

Основні переваги розробки 

Діаметр напівсферичного ілюмінатора   - 250 мм 

Матеріал - кварцове скло 

Товщина стінки - 15 мм 

Кут огляду - +180 º 

Глибина експлуатації - 1000 м. 

Маса міцного корпусу — 2,5 кг (без скла) 

Стан готовності розробки 

Розробку впроваджено в експериментальній констру-

кції міцного корпусу немагнітного глибоководного 

апарату 

Затребуваність на ринку 

Розробка перспективна для впровадження в морській 

прибережній шельфовій зоні, а також представляє 

інтерес для дослідження морського дна та підводних 

трубопроводів і дайверів 

Стан охорони інтелектуальної власності,      

кількість наукових пулікацій публікацій 

Опублікованих статей - 4 

ГЛИБОКОВОДНИЙ МІЦНИЙ КОРПУС ТЕЛЕБОКСА  

Призначення та сфера застосування розробки 

Глибокий міцний корпус телебокса застосовується для візуальних спостережень на глибинах до 1000 м  

в конструкцій ненаселених автономних та прив'язних глибоководних апаратів для обстеження флори, фауни 

або пошуку предметів 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Основні переваги розробки 

  Кут конічний - 75-105º 

  Діаметр  зіниці - 70-115 мм 

  Матеріал - оргскло, мінеральне скло 

  Матеріал оболонки - титан 

  Глибина експлуатації - 500 - 6000 м 

Стан готовності розробки 

Розробку впроваджено в конструкції глибоковод-

ного апарату проекту “УРАН” з глибиною екс-

плуатації до 6000 м 

Затребуваність на ринку 

Розробка перспективна для впровадження в мор-

ській глибоководній техниці різноманітного при-

значення, а також для конструкцій високого тиску 

в різних галузях промисловості 

Стан охорони інтелектуальної власності,         

кількість наукових пулікацій публікацій 

Опублікованих статей - 5; 

Підготовлена до захисту 1 дисертація 

ГЛИБОКОВОДНІ ІЛЮМІНАТОРИ  

Суть та основні характеристики розробки 

Конічний ілюмінатор з органічного або мінерального скла дозволяє здійснювати широкий кутовий нагляд 

за об'єктами при перепаді зовнішнього (внутрішнього) тиску до 60 МПа 

Призначення та сфера застосування розробки 

Конструкції універсальних  глибоководних ілюмінаторів використовуються в: 

- населених і ненаселених глибоководних апаратах; 

- камерах високого тиску, гіперборічиских камерах; 

- в конструкціях обладнання для хімічної та інших галузей  промисловості, в автоклавах. 

Габаритні характеристики по масі вигідно відрізняються від аналогічних для відповідного рівня тиску 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 

Гідротехнічні споруди, які можуть застосовуватися в акваторії морських та річних портів Розробки            

призначені для тимчасового зберігання  рідких та твердих вантажів під водою 

Суть розробки 

Суть розробки полягає у складуванні вантажів у логістичних центрах під водою 

Основні характеристики: 

- зберігання великих об’ємів  вантажів під водою; 

- надійність зберігання;  

- забезпечення проходження судів з великою осадкою в акваторії порту  

Основні переваги розробки 

Перевага є у збільшенні обсягів вантажопотоків в 

порту за рахунок тимчасового зберігання вантажів 

під водою, при обмеженості потужності портових 

пристроїв перевантаження і при малій площі при-

чалів. Так само скорочується час навантаження і 

розвантаження суден біля берегу 

Стан готовності розробки 

Розроблено конструкцію у вигляді принципової 

схеми з вибором і обґрунтуванням конструктивних 

елементів і вузлів, а також технологія експлуатації 

гідротехнічних споруд 

Затребуваність на ринку 

У зв’язку з обмеженістю вільних площ в портах та 

припортових районах, є необхідність розміщувати 

вантажі в альтернативних зонах 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Отримано 2 патенти України 

ПІДВОДНІ ЛОГІСТИЧНІ ЦЕНТРИ 
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Призначення та сфера застосування розробки 
Охорона акваторій від несанкціонованого доступу до інженерних гідроспоруд та комунікації,  до закритих 

для навігації  акваторій, затонулих  пам'яток історії або висвітлення підводної/ надводної обстановки. Можуть 
бути застосовані держслужбами, організаціями та підприємствами як системи контролю доступу на захищені 

акваторії 

Суть та основні характеристики розробки 
Розробка основана на застосуванні багатоелементних просторових гідроакустичних антен з комбінованим 

пасивним принципом визначення пеленгу на джерело акустичного поля та визначення параметрів його 
просторового руху. Система складається з сенсорного поля утвореного гідрофонами сигнали від яких 

обробляються за спеціальним алгоритмом мікропроцесорною системою. Результат обробки даних може 
накопичуватись або передаватись на пульт оператора для подальшого використання 

Основні переваги розробки 
Розробка дозволить скритно створити ефект             

присутності в контрольованих акваторіях. Результатом 
роботи системи може бути дані  спостереження 

(гідроакустична інформація), або фізичний відгук за 
допомоги додаткових систем на виявлене джерело  

акустичного поля 

Стан готовності розробки 
Виконано теоретичне дослідження 

функціонування системи її будова та алгоритм 
роботи. Проведено імітаційне моделювання 

окремих вузлів та блоків системи 

Затребуваність на ринку 
Системи контролю доступу на захищеній акваторії 

набувають постійного поширення у зв'язку зі 
зростаючою експансією людської діяльності у 

світовий океан 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Результатом дослідження є магістерська робота 

Рис.1 Чутливість фазового детектора як 
залежність ΔUФД=f(ψ). 1 – розрахунковий 
графік; 2 – поліноміальна апроксимація 

Рис.2 Конуси напрямків на точкове джерело 
акустичного поля  визначені просторовою 

гідроакустичною антеною 

Рис.3 Функціональна схема гідроакустичної 
станції для пасивного спостереження 

Рис.4 Побудова просторових ліній             
перетину конусів напрямку на джерело 

акустичного поля в площині                     
гідроакустичної збірки 

Рис.5 Визначення вектору на джерело      
акустичного поля тобто дистанції та пеленгу 
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ГІДРОАКУСТИЧНА ОХОРОННА СИСТЕМА 
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Основні переваги розробки 

Матеріали плавучості густиною 650кг/м3           

виробництва Росії мають максимальну глибину 

тривалої експлуатації до 4500 м, виробництва 

США густиною 620 - 650кг/м3 – до 7000 м.,          

виробництва Франції  густиною 500 – 520 кг/м3 

має глибину експлуатації до 2000 м. Розроблені 

колективом кафедри матеріали густиною 480-

500кг/м3 мають  глибину використання ту ж, що і 

французькі аналоги, та, одночасно, є                    

теплоізолюючими матеріалами для підвідних        

робіт 

Стан готовності розробки 

Розробки впроваджено в конструкціях ненаселених 

прив’язних апаратів та блоків плавучості глибоко  

водних технічних комплексів „Агент”, „Арго-Буй” та 

інших, які виготовлені в університеті , а також в    

конструкціях численних підводних засобів технічних 

засобів Росії та Китаю 

Затребуваність на ринку 

У галузі суднобудування, у першу чергу – підводне (як 

цивільне, так і військове). У зв’язку зі зростанням  

глибини видобутку нафти у Чорному морі зростає 

потреба у матеріалах плавучості (що є теплоізоляцій-

ними на глибині). Це створює загальну зростаючу 

потребу у матеріалах. До розробки виявили інтерес: 

Казений центр кораблебудування, ПАТ „ЧСЗ”,  

Jiangsu  ENTС., Ltd (Китай) 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових пулікацій публікацій 

Захищено кандидатських дисертацій - 10; 

Публікації - 112. Авторські свідоцтва - 5 

Властивості  
Тип синтактика 

SDP  - 1 SP - 1 

Густина, кг/м3 440 – 550 580 – 
630 

Гідростатична  міцність , 
MПа 
- густина,  440 кг/м3 
- густина,  500 кг/м3 
-  густина,  550 кг/м3 

  
  

25 
41 
81 

  
  

140 

Модуль пружності, МПа 2600 2850 

Міцність, MПа 
- розтяг 
- стискання 

    
29 
82 

Робоча глибина, м 
- густина,  440 кг/м3 
- густина,  500 кг/м3 
-  густина,  550 кг/м3 

  
1500 
3000 
4500 

  
  

7000 

МАТЕРІАЛИ ПЛАВУЧОСТІ ПІДВОДНИХ 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Плавучі композитні матеріали мають низьку густину 500...700 кг/м3 і міцність при гідростатичному стисканні  

25—140 МПа. Можуть бути використані у якості елементів  додаткової плавучості  для підводних технічних 

засобів 

Суть та основні характеристики розробки 

Розроблено серію композиційних матеріалів плавучості густиною від 420кг/м3 до 600кг/м3 для глибин екс-

плуатації до 7000 м і щільністю від 420кг/м3 до 450кг/м3, що використовуються в якості глибоководних (1500 

м і більше) і теплоізоляційних 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Основні переваги розробки 

Сферопластик з додатковою поруватістю: 

  густина - 450 ... 500 кг/м3 

- коефіцієнт теплопровідності 0.085 Вт/м∙K 

робоча глибина до2000 м 

Піноскло - найдешевше серед усіх матеріалів плавучості: 

густина - 400 ... 700 кг/м3 

коефіцієнт теплопровідності 0.1 Вт/м∙K 

робоча глибина 500 м 

Теплостійкість  305ºС 

Стан готовності розробки 

Розробку впроваджено в конструкції        

глибоководного водолазного колоколу з 

глибиною експлуатації для судна 

“АЛАГЕЗ”, а також для апарату 

“ЛАНГУСТ” 

Затребуваність на ринку 

Розробки перспективні на ринку             

теплоізоляційних матеріалів для підводних 

нафтопроводів та підводних нафтосховищ 

Стан охорони інтелектуальної  власності, кількість наукових пулікацій публікацій 

Опублікованих статей - 18; Захищено дисертацій - 2, Патентів - 2 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ПЛАВУЧОСТІ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Теплоізоляційні матеріали плавучості призначені для підводних засобів, особливо населених, та конструкцій 

нафтопроводів з метою збереження тепла на глибинах від 500 до 6000 м при низьких температурах води. 

Мета — збереження енергоресурсів населених апаратів та збереження високих температур нафти, що добу-

вається зі значних глибин морського дна до 3000 м при перекачуванні нафти по трубопроводах від свердло-

вини до терміналу 

Суть та основні характеристики розробки 

Глибоководний матеріал плавучості на базі синтактику з додатковою поруватістю або піноскла може             

працювати за основним призначенням, з успішним суміщенням теплоізоляційних і теплостійких               

властивостей. Підвищена теплостійкість піноскла дозволяє використовувати його для вивчення                   

гідротермальних джерел Світового океану 

35 



 

Основні переваги розробки 

дешевизна продукції; 

застосування розповсюджених матеріалів            

та обладнання; 

збільшення строку експлуатації виробів 

низька уявна густина  

Стан готовності розробки 

Маємо досвід вигтовлення та експлуатації  експери-

ментальних партій парцелянових оболонок з таки-

ми характеристиками: 

- зовнішній діаметр 30 ... 250 мм 

- товщина стінки 0,8-8 мм 

- увна  густина  120 - 650 кг / м3 

- робоча глибина 6500 м 

- руйнучий гідростатичний тиск  до 160 МПа 

Затребуваність на ринку 

Освоєння мінеральних та біологічних ресурсів  

Світового океану потребує надійних у експлуатації, 

дешевих елементів плавучості для населених та 

ненаселених апаратів підводних конструкцій та 

роботів 

Стан охорони інтелектуальної власності,         

кількість наукових пулікацій 

Розробка захищена авторським правом   

а.с. СССР №1766053 

Захищено дисертацій - 1; Опубліковано статей - 12  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 

Застосовуються в якості окремих елементів плавучості, такі, як підводні буї плавучості, так і в комбінації з 

термопластичними смолами або термореактивними (синтактичний піна) з уявною густиною 600-650 кг/м3. 

Також  практичні комбінації синтактичної піни з додатковою поруватістю густиною 440-550 кг/м3).              

З модульних елементів плавучості збираються великі блоки плавучості необхідної форми 

СФЕРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ  

ПЛАВУЧОСТІ ПІДВОДНОЇ ТЕХНІКИ 
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МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9. 
Проректор з наукової роботи - тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  
Науково-дослідна частина - тел. (+0380 512) 705105.  E-mail: science@nuos.edu.ua 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЕННЯ У 

КОНТРОЛЬОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Установка призначена для нанесення корозійностійких, зносостійких, фрикційних, теплозахисних та інших 

спеціальних покриттів на поверхні деталей методом плазмового напилення порошкових матеріалів у         

машинобудуванні 

Суть та основні характеристики розробки 

Струм дуги плазмотрона 150…600 А 

Напруга дуги плазмотрона 30…150 В 

Робочий тиск в камері не менше 1,33×10-5 Па 

Витрати плазмоутворюючого газу (суміші) 1,65×10-4…3,50×10-4 м3/с 

Тиск води на вході в плазмотрон не менше 0,5 МПа 

Витрати води на виході з плазмотрону не менше 1,34×10-4 м3/с 

Температура води на виході з плазмотрону не більше 50 °С 

Дистанція напилення 0,15…1,2 м 

Форма і розмір деталей що напилюються: вал довжиною до 310 мм, діаметром до 200 мм; 

 плоскі поверхні довжиною до 310 мм, шириною до 100 мм 

Основні переваги розробки 

Установка дозволяє отримати якісні покриття з 

високою міцністю зчеплення та щільністю із          

будь-яких матеріалів 

Стан готовності розробки 

Установка створена та успішно експлуатується у 

Херсонській філії НУК 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість наукових публікацій 

Опубліковано декілька десятків статей та тез доповідей  

Установка для плазмового напилення у контрольованому середовищі 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЗЛИТКА 

Призначення та сфера застосування розробки 

Технологія відноситься до чорної металургії - до способів отримання безперервного сталевого злитка 

Суть та основні характеристики розробки 

На установці безперервного розливу сталі у водоохолоджуючий кристалізатор з розливного ковша            

заливають рідкий метал, створюють за допомогою електромагнітної котушки неоднорідне магнітне поле з 

певним градієнтом, в рідкий метал з бункера-накопичувача вводять тверді частинки при температурі нижче 

за точку Кюрі, в кількості, відповідній коефіцієнту компактності β=0,52 – 0,60, висоту рівня рідкого металу в                

кристалізаторі підтримують постійною 

Основні переваги розробки 

Технологія дозволяє збільшити швидкість 

процесу кристалізації і швидкість розливу 

металу, зменшити вагові та габаритні           

характеристки машини безперервного лиття 

заготівок, поліпшити якість злитка, сполучи-

ти процес безперервного розливу з           

процесом прокатки. 

Стан готовності розробки 

Створено дослідну модель 

Затребуваність на ринку 

Розробка представляє інтерес для підприємств чорної металургії 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість наукових пулікацій 
Отримано патент 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПРИ ВИПРОБУВАННІ 

ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ТЕРМОСТІЙКІСТЬ  

Призначення та сфера застосування розробки 

Оцінка напруженого стану при нагріві-охолодженні зразків з напиленими покриттями і встановлення        

кількісних залежностей рівня напружень від товщини покриття та властивостей матеріалів  

Суть та основні характеристики розробки 

Встановлені кількісні залежності напружень при 

випробуванні на термостійкість від жорсткості та 

товщини напиленого шару. Досліджували зразки 

типу плоскої пластини з нанесеним на верхню  

поверхню покриттям, які зазвичай                       

використовуються при випробуваннях на термос-

тійкість. Аналізувалися поля і епюри напружень в 

пружній стадії роботи на зразках з покриттям при 

підвищенні температури на Т = 100°С. Довжина 

зразку 10 мм. Вивчалися два варіанти моделей: з              

покриттям малої (Е=0,5∙105 МПа) і великої 

(Е=2∙105 МПа) жорсткості. В обох варіантах КЛТР 

матеріалу покриття приймався менше               

(5∙10–6 1/град), ніж у матеріалу підкладки               

(12∙10–6 1/град). Коефіцієнти Пуассона для всіх 

матеріалів підкладок і покриттів приймалися 0,3 

Основні переваги розробки 

Розроблена модель дозволяє оцінити напружений 

стан у газотермічних покриттях різної товщини,   

напилених порошковими матеріалами на будь-яких 

підкладках 

Стан готовності розробки 

Методами аналітичного розрахунку і                    

комп'ютерного моделювання встановлені кількісні 

залежності напружень при нагріванні і охолоджен-

ні зразків з напиленим покриттям 

Стан охорони інтелектуальної власності,  кількість наукових публікацій 

Опубліковано 2 статі та 6 тез доповідей  

Фізична модель зразків  з напиленим шаром для          
випробування  на термостійкість 

Скінчено-елементна модель зразків з напиленим шаром 
для випробування  на термостійкість 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
ОБРОБКИ МЕТАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТРУКТУРНОЇ          

ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ КРИТЕРІЇВ 
ОПТИМІЗАЦІЇ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Розробка призначена для впровадження нових прогресивних технологій обробки металів 

Суть та основні характеристики розробки 

Розроблена структурно-функціональна модель процесу гідроабразивного різання, яка дозволяє оцінювати 

витрати на окремі функціональні частини процесу і їх функції 

Основні переваги розробки 

Моделювання процесу різання металу (лазерне,         

гідроабразивне) з використанням принципів          

системного проектування дає можливість робити 

висновки про побудову оптимальної структури   

судно- будівного виробництва, яке технологічно 

переозброюється Стан готовності розробки 

Розробка готова до впровадження 

Затребуваність на ринку 

Дослідження інноваційних технологій різання дає 

можливість впровадження більш продуктивних        

методів обробки металу для підвищення              

конкурентоспроможності суден, які будуються 
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Призначення та сфера застосування розробки 
Розробка призначена для підвищення надійності, довговічності нових і відновлених деталей машин та 

механізмів, конструкцій. Забезпечує економію високоякісного металу, палива, енергетичних і трудових 
ресурсів, а також раціональне використання природних ресурсів і охорону навколишнього середовища 

Суть та основні характеристики розробки 
Розробка забезпечує можливість регулювання у широкому діапазоні концентрацію порошкових частинок у 

високотемпературному струмені і, відповідно, у композиційному електродуговому покритті. Покращує якість 
отриманого покриття за рахунок збільшення швидкості часток у високотемпературному струмені і 

зменшення кута його розкривання, що приводить до підвищення коефіцієнту використання матеріалу при 
напиленні. Для отримання композиційних покриттів не потрібно міняти конструкцію електродугового 
металізатора, а досить замінити штатний ковпак розпилювальної головки на вдосконалений. Розробка 
дозволяє приблизно в два рази розширити можливості електродугового напилення в плані створення 

функціональних композиційних покриттів (зносостійких, теплозахисних, антикорозійних, спеціальних і ін.). 
Наприклад, встановлено, що в металокерамічних і металоскляних покриттях твердість металевої матриці 
підвищується за рахунок створюваного додаткового наклепу відповідним наповнювачем в середньому на      
7 - 21%. При введенні в електродугове покриття з 65Г 11±3% (об.) А-скла, міцність зчеплення з основою 

зростає з 28 МПа до 38 МПа, зносостійкість збільшується в порівнянні з литою бронзою БрАЖ 9-4 в               
2,8 рази 

Основні переваги розробки 
дешевизна запропонованої технології; 
застосування розповсюджених матеріалів та обладнання; 
збільшення строку експлуатації виробів 2...6 разів 

Стан готовності розробки 
Проведені лабораторні випробування довели 

конкурентоспроможність композиційних 
електродугових покриттів і можливость їх 

отримання у промислових умовах, що 
підтвержено актами впровадження Затребуваність на ринку 

На ринку існує потреба у відновленні та захисту 
широкого спектру деталей машин та механізмів, 

конструкцій. Обладнання для електродугового напилення 
є недорогим, досить простим в експлуатації, виробляється 

в Україні. Напилені покриття підвищують термін 
експлуатації деталей в 2…6 разів при цьому 

характеризуються низькою собівартістю 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість 
наукових пулікацій 

Отримано 4 патентів України, з яких 2 - на винахід, 2 - 
на корисну модель, опубліковано 20 наукових статей 

На фігурі наведено схему пристрою для електродугового напилення 
композиційних покриттів, що містить ковпак 6, який за допомогою 
перехідника 7 кріпиться до передньої стінки розпилюючої голівки. Ковпак 6 має 
пристрій для подачі порошку, який складається з кришки бункера 1, бункера 2 і 
дозуючого пристрою 3. У корпусі дозуючого пристрою розміщений важіль 
керування 4 і пружина з гвинтом регулювання дозуючим пристроєм 5. Захисний 
екран 8 притискує сопло 9, яке встановлено в ізолятори 10, до корпусу ковпака 
6. Регулюючи подачу порошку за допомогою дозуючого пристрою і швидкість 
подачі дроту можна отримувати композиційні (багатокомпонентні) покриття 
з різним вмістом порошкового наповнювача в напиленням шарі 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАПИЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ  

ЕЛЕТРОДУГОВИМ МЕТОДОМ 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДУГОВОГО МЕХАНІЗОВАНОГО РІЗАННЯ  

ПОРОШКОВИМ ДРОТОМ  

Призначення та сфера застосування розробки 

Вибір обладнання та визначення оптимальних параметрів дугового різання порошковим дротом.               

Різання інструментальних сталей, чавунів, кольорових металів на основі міді, наприклад, при різанні            

застарілих суден, військової техніки, електротехнічного обладнання і ін. 

Суть та основні характеристики розробки 

На основі порівняльної оцінки напівавтоматів ПДО-517, ПДГ-508 і ПШ-107В за якістю різу, енерговитрат, 

швидкості різання і маневреності обладнання був обраний ПШ-107В, який забезпечує на 5...10% більшу 

швидкість різання і більш сприятливий вид крайок. Максимально досягнута  товщина різу без застосування 

стисненого повітря складає 60 мм. При використанні повітря магістрального тиску товщина різу перевищує 

100 мм, а на товщинах 5...25 мм швидкість різання може бути збільшена вдвічі. Найбільш ефективним          

процес різання був при вильотах порядку lэ = (25…30)dэ. Ширина різу становить 2…3dэ.  

Довжина струмопідводів при різанні дротом діаметром 2,6 мм не менше 70 мм 

Основні переваги розробки 

Наведені до маси порошкового ріжучого дроту середні витрати становлять 2,6 кВт год/кг, що дозволяє     

вважати різання із застосуванням напівавтомату ПШ-107Р досить економічним. Метал в місці різу не має     

напливів, як це буває при різанні штучними електродами. Просте обладнання та матеріали, можливість        

різання змінних перерізів в різних умовах, висока продуктивність 

Стан готовності розробки 

Виготовлено дослідний зразок напівавтомата для механізованого різання порошковим дротом, який після 

цілеспрямованої модернізації отримав індекс ПШ-107Р 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість наукових публікацій 

Ця спільна розробка з ІЕЗ ім. Є.О. Патона була впроваджена при різанні застарілих суднових корпусних 

конструкцій, в тому числі на шельфі. Опубліковано 2 статі та тези доповіді  
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ФОРМУВАННЯ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ  

ІЗ НАНОРОЗМІРНОЮ СУБСТРУКТУРОЮ  

ПЕРЕДРЕКРИСТАЛІЗАЦІЙНОЮ ТЕРМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ 

Призначення та сфера застосування розробки 
Розробка призначена для підвищення надійності та довговічності нових і відновлених деталей машин.       

Забезпечує економію високоякісного металу, палива, енергетичних і трудових ресурсів, а також раціональне 
використання природних ресурсів і охорону навколишнього середовища 

Суть та основні характеристики розробки 
Передрекристалізаційна термічна обробка напилених покриттів дозволяє підвищити межу міцності, 

твердість, міцність втоми, демпфірувальні властивості та знизити теплопровідність з одночасним незначним 
підвищенням пластичності за рахунок формування наноструктурних елементів. Так, наприклад, для         
електродугового покриття з дроту 65Г їх середня кількість складає 32%. Для вирішення  проблеми              

короткочасної витримки пропонується використання додаткової деформації пресуванням або поверхневої 
пластичної деформації (ППД). Більш значна витримка при термічній обробці забезпечує активне зняття       
залишкових напружень у покриттях та підвищує адгезійну міцність. Поєднання термічної обробки з ППД 

додатково ппідвищує твердість поверхневих шарів, що створює перспективи для формування зносостійких 
відновлювальних покриттів із недорогих матеріалів з підвищеною, корозійною стійкістю та міцністю з       

чеплення з основою 

Основні переваги розробки 

 дешевизна запропонованої технології; 

 застосування розповсюджених матеріалів та 

обладнання; 

 збільшення строку експлуатації виробів на 

30...60%. 

Стан готовності розробки 
Проведені лабораторні випробування довели         
конкурентоспроможність наноструктурних               

покриттів і можливость їх отримання у промислових              
умовах 

Затребуваність на ринку 
На ринку існує потреба у відновленні та захисту  
широкого спектру деталей машин та механізмів, 

конструкцій. Обладнання для газотермічного напи-
лення є недорогим, досить простим в експлуатації, 
виробляється в Україні. Напилені покриття підви-

щують термін експлуатації деталей в 2…6 рази при 
цьому характеризуються низькою собівартістю 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових пулікацій 

Опубліковано наукових статей - 25;  
Отримано патентів України - 7 

 

Результати визначення міцності зчеплення покриттів: ■ - після 
напилення; ■ - напилення+термічна обробка; ■ - напилен-

ня+ППД; ■ - напилення+ППд+термічна обобка 

Результати визначення зносу покриттів: ■ - після напилення; 
■ - напилення+термічна обробка; ■ - напилення+ППД; 

■ - контртіло 
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НАНОСТРУКТУРУВАННЯ ДЕФОРМОВАНИХ СТАЛЕЙ 

Призначення та сфера застосування розробки 
Розробка призначена для підвищення надійності та довговічності деталей машин та механізмів шляхом       

підвищення фізико-механічних властивостей сталей. Забезпечує економію високоякісних металів,             
підвищення ресурсу роботи та надійність виробів з них 

Суть та основні характеристики розробки 
Підвищення фізико-механічних властивостей пластично деформованих сталей можливе шляхом             

формування здрібненної і нанорозмірної субструктури у сталях. Термічної стабілізації полігонізаційної          
субструктури незалежно від типу кристалічної ґратки матеріалу можливо досягнути в результаті                  

передрекристалізаційної термічної обробки комбіновано деформованих сталей. В результаті виконання          
роботи показано, що передрекристалізаційна термічна обробка дозволяє формувати в комбіновано               

деформованих сталях субструктуру з нанорозмірними елементами, а кількість їх може досягати 75% від            
загальної кількості структурних складових з максимальним кутом розорієнтування субзерен 2,16°. В свою 
чергу, формування такої структури дозволяє підвищити значення міцності сталей не менше, ніж на 15% 

Основні переваги розробки 
низька вартість запропонованої технології; 
застосування традиційних матеріалів та обладнання; 
метод можна використовувати для обробки різних 

металів незалежно від типу кристалічної ґратки; 
зростання міцності, зокрема, твердості більш, ніж на 

15 % дозволяє збільшити термін експлуатації ви-
робів 

Стан готовності розробки 
Виконані в рамках роботи дослідно-промислові 

випробування свідчасть про                                 
конкурентоспроможність запропонованої             
технології і можливость їх використання у          

промислових умовах для підвищення фізико-
механічних властивостей сталей 

Затребуваність на ринку 
Наразі на світовому ринку існує гостра потреба у 
методах підвищення терміну експлуатації деталей 

машин та механізмів. Обладнання для                  
термообробки та деформації металів є недорогим, 

досить простим в експлуатації, виробляється в 
Україні 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових пулікацій 

Отримано 1 патент України, опубліковано 5 наукових 
статей, з яких 1 входить до науковометричної бази 

SCOPUS 

 
Відносна кількість наномасштабних субзерен, %, у деформованих технічно чисто-

му залізі та сталях до та після передрекристалізаційної термічної обробки 

Вплив комбінованого деформування (холодна динамічна деформація на 

30 % + статична деформація на 30 %) та наступної передрекристалізацій-

ної термічної обробки: 1 – сталь 20; 2 – сталь 45; 3 – сталь У8. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТИЛАЦЕТИЛЕН-АЛЕНОВОЇ ФРАКЦІЇ 
(МАФ) ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТА ГАЗОПОЛУМ’ЯНОГО                     

НАПИЛЕННЯ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Використання газу МАФ замість дорогого і небезпечного ацетилену в галузі зварювання  

та споріднених технологій  

Суть та основні характеристики розробки 

Модернізовано обладнання та проведені роботи по зварюванню на різних об’єктах підприємством КСП 

«Лидер» з використанням газу МАФ. Досліджено можливості газополум'яного напилення газом МАФ.           

Отримано порівняльні характеристики впливу горючого газу (МАФ, ацетилен, пропан-бутан) на твердість 

покриттів і коефіцієнт використання матеріалу  

Основні переваги розробки 

Газ МАФ можна зберігати в балонах в зрідженому 

стані. Менша собівартість зварювання і напилення 

в порівнянні з ацетиленом. Високий рівень якості 

зварних з'єднань і газополуменевих покриттів  

Стан готовності розробки 

Розроблено технологічні інструкції по газовому 

зварюванню і газополуменевому напилюванню з 

використанням газу МАФ. На даному етапі можна 

використовувати для зварювання і напилення 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість наукових публікацій 

Робота впроваджена на підприємствах ВАТ «СПК-ЮГ» та КСП «Лидер»  

За результатами роботи опубліковані 4 тези доповідей та 1 стаття 

Рис. 1 Залежність коефіцієнта використання порошку 
(КИМ) марки ПГ-10Н- 01  залежно від його грануляції        

1 – МАФ, 2 – ацетилен, 3 - пропан-бутан 

Рис. 2 Вплив гранулометричного складу  
Порошку ПГ-10Н- 01 на твердість покриттів  

1 – МАФ, 2 – ацетилен, 3 - пропан-бутан 
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Призначення та сфера застосування розробки 

Виготовлення деталей з однорідних та різнорідних матеріалів дифузійним зварюванням, TLP-дифузійним 

зварюванням та паянням 

Суть та основні характеристики розробки 

Вивчення впливу режимів, конструктивних особливостей вузлів і фізико-механічних характеристик 

з'єднувальних матеріалів на формування напружено-деформованого стану, шо впливає на утворення          

з'єднання і його працездатність при дифузійному зварюванні, TLP-дифузійному зварюванні та паянні 

Основні переваги розробки 

Дифузійне зварювання, TLP-дифузійне зварювання та паяння дозволяють з'єднувати матеріали з істотно  

відмінними фізико-механічними властивостями, зварювання плавленням яких неможливе. Однак, відмінні  

властивості (температурні коефіцієнти лінійного розширення, модулі пружності, границі плинності,          

параметри повзучості з'єднуваних елементів та інші) можуть привести до виникнення залишкових напружень 

і деформацій в вузлах які, як негативно, так і позитивно, впливають на утворення з’єднань та їх                  

працездатність в період експлуатації. Конструктивні особливості деталей також впливають на напружено-

деформованій стан та експлуатаційні характеристики деталей. Облік цих особливостей при проектуванні  і 

виготовленні дозволяє підвищити працездатність і якість вузлів і деталей 

Стан готовності розробки 

Розроблено технологію дифузійного зварювання корпусів електромагнітних клапанів з керованим напруже-

но-деформованим станом (ДП «ХАКБ») та технології паяння металокерамічних гермовводів для електронно-

променевих гармат й ізоляторів високовольтних імпульсних конденсаторів 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість наукових публікацій 

Опубліковано 2 монографії, 28 наукових статей й тез доповідей та 3 патента України на винахід  

Загальний вигляд металокерамічного гермовводу для          
електронно-променевої пушки 

Загальний вигляд заготовок корпусів електромагнітних 
клапанів ЕК212040.11.00 

ДИФУЗІЙНЕ ЗВАРЮВАННЯ, TLP-ДИФУЗІЙНЕ ЗВАРЮВАННЯ            
ТА ПАЯННЯ З КЕРОВАНИМ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИМ 

СТАНОМ  
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Суть та основні характеристики розробки 

Пристрій містить щільно закріплені на фіксованій відстані на нерухомому масивному затискачі два            

п'єзодатчики, між якими розташовано закріплений на затискачі термостат, який з п'єзодатчиками                

під’єднаний до лінійного входу електроно-обчислювального пристрою. Кожен з п'єзодатчиків може бути 

використаний для формування П – подібного імпульсу, що генерує хвилю пружної деформації, в той же час 

вони можуть виступати в якості приймачів для реєстрації імпульсів сигналу стиснення, що поширюються 

Основні переваги розробки 

Пристрій для визначення коефіцієнта тертя між атомами кристалічної решітки матеріалу дозволяє                

підвищити точність вимірів у порівнянні з відомими прототипами майже на порядок 

Стан готовності розробки 

Створено дослідний зразок 

Затребуваність на ринку 
Розробка представляє інтерес для науково-дослідни установ 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість наукових пулікацій 

Отримано патент України 

 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ  

МІЖ АТОМАМИ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ МАТЕРІАЛУ  

Призначення та сфера застосування розробки 

Пристрій відноситься до приладобудування в галузі фізичного матеріалознавства та може бути                     

використаний для визначення коефіцієнта тертя між атомами кристалічної решітки матеріалу 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ДВОФАЗНИХ 

ЗОН У ПРОЦЕСІ ВНУТРІШНЬОГО ОКИСЛЕННЯ БІНАРНИХ 

СПЛАВІВ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Результати роботи можуть бути використані при розробках нових технологій термічної і хіміко-термічної 

обробки для дисперсного зміцнення матеріалів, як фізична основа для пошуку шляхів забезпечення заданих 

розподілів параметрів структури двофазної області, необхідних для надання даному сплаву в процесі          

внутрішнього окислення необхідного комплексу фізичних і механічних властивостей ( зокрема,                   

жароміцності, жаростійкості, зносостійкості, і т.п.)  

Суть та основні характеристики розробки  

Теоретично розглянуто питання про утворення дисперсних частинок другої фази при дифузійному                

насиченні бінарних сплавів легкорухомим компонентом. Сформульована математична модель процесу         

внутрішнього окислення, описувана системою рівняння дифузії в твердому розчині трикомпонентних            

систем, що містять частинки другої фази, і рівняння безперервності для функції розподілу часток за             

розмірами. Проведено чисельне моделювання процесу внутрішнього окислення в пластині бінарного сплаву для          

різних значень кінетичних і термодинамічних параметрів  

Основні переваги розробки 

Результати чисельного моделювання знаходяться в 

хорошій відповідності до експериментальних      

результатів по внутрішньому окисленню пластин 

сплавів типу Ni-Cr  і  Ni-Ti  

Стан готовності розробки 

Теоретично передбачена і експериментально  

отримана ”смугаста” структура зони внутрішнього 

окислення, в якій смуги двухфазной області          

чергуються зі смугами, вільними від частинок       

другої фази. Матеріал з такою структурою можна 

вважати композитним, а програмоване внутрішнє 

окислення можна розглядати як перспективний 

засіб отримання таких матеріалів  

Затребуваність на ринку 

Розробка затребувана на ринку України та на 

міжнародному ринку  

Структура двофазної зони сплаву                
Ni-2,5%Al-1,5%Hf, внутрішньоокисленого з               

термоциклуванням 

49 



 

СУДНОВЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  
ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9. 
Проректор з наукової роботи - тел. (+0380 512) 431174. Моб. тел.: +0380 95 1741927. E-mail: volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua  
Науково-дослідна частина - тел. (+0380 512) 705105.  E-mail: science@nuos.edu.ua 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 
Енергетичне машинобудування, теплові двигуни та енергетичні установки різного призначення 

Суть та основні характеристики розробки 
В основу технології покладено ідею використання низькотемпературної (1000-5000 К) повітряної плазми для 

прискорення фізико-хімічних процесів займання та горіння вуглеводневих палив. Плазмові струмені              
визивають тепловий, хімічний та гідродинамічний вплив на основну паливну суміш, значно підвищують  

надійність займання, ефективність і стабільність процесів горіння 

Основні переваги розробки 
Плазмохімічні технології підвищують надійність        
запуску енергетичних установок різних типів за         

рахунок розширення діапазону займання палив за         
коефіцієнтом надлишку повітря в 2-4 рази, зменшити 
емісію токсичних компонентів на 20-40 %, збільшити 
стійкість горіння палив на перехідних режимах роботи 

двигунів, знизити трудомісткість                                
пусконалагоджувальних робіт, підвищити безпеку   

обслуговування двигунів 

Стан готовності розробки 
Національний університет кораблебудування є  

головною організацією в Україні, яка спеціалізу-
ється на розробці і впровадженні систем плазмохі-
мічної інтенсифікації горіння органічних палив. В 

даний час системами плазмового займання         
обладнано більш ніж 800 газоперекачувальних  

газотурбінних агрегатів типу ГПА-10, ГПА-16, ГТ-
750-6М, ГТН-25 та ін. 

Затребуваність на ринку 
Технології можуть бути використані підприємствами 

енергетичного комплексу при проектуванні та експлуа-
тації теплових двигунів і установок суднового та стаці-

онарного типів 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Отримано більше 15 авторських свідоцтв та      
патентів, опубліковано більше 100 наукових        

публікацій в фахових виданнях 

ПЛАЗМОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ 

ПАЛИВ В ЕНЕРГОУСТАНОВКАХ 
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ТЕХНОЛОГІЇ НИЗЬКОЕМІСІЙНОГО СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВ 

В ТЕПЛОВИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНАХ  

Призначення та сфера застосування розробки 
Енергетичне машинобудування, теплові двигуни та енергетичні установки різного призначення 

Суть та основні характеристики розробки 
В основу технологій покладено ідеї інтенсифікації та підвищення стабільності горіння попередньо                
перемішаних збіднених паливо-повітряних сумішей в камерах згоряння газотурбінних двигунів та              

можливості зменшення викидів токсичних компонентів за рахунок впорскування водяної пари в зону          
первинного сумішоутворення 

Основні переваги розробки 
Запропоновані технології дають змогу проектувати та 

виготовляти енергетичні системи на базі                      
газотурбінних двигунів з викидами оксидів азоту та 
вуглецю, не перевищуючими 25 ppm на основних        

режимах роботи, що відповідає завданням Директиви 
Європейського Парламенту та Ради Європи 

Стан готовності розробки 
Технології пройшли апробацію на підприємствах      

газотурбінної галузі в Україні та Китаї 

Затребуваність на ринку 
Технології можуть бути використані                      

підприємствами енергетичного комплексу при 
проектуванні та експлуатації газотурбінних          

двигунів і установок суднового та стаціонарного 
типів 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Отримано 5 авторських свідоцтв та патентів,      
опубліковано більше 50 наукових публікацій в   

фахових виданнях 
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ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ТЕПЛОВІ АКУМУЛЯТОРИ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Акумулювання високотемпературної теплової енергії для використання в енергетичних установках різного 

цільового призначення 

Суть та основні характеристики розробки 

Розроблені теплові акумулятори забезпечують функціонування автономних енергетичних установок, які    

використовують високотемпературну теплову енергію та потребують мінімальних масогабаритних                   

показників 

Основні переваги розробки 

– потенційна можливість акумулювання теплової 

енергії з температурами до 3000 К; 

– можливість роботи з різними видами                   

перетворювачей теплової енергії. 

Стан готовності розробки 

Дослідні зразки 

Затребуваність на ринку 

Визначається потребами створення автономних 

енергетичних установок з використанням          

високотемпературних теплових акумуляторів 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Розробка захищена 3 патентами України та        

викладена у двох монографіях та 23 наукових    

публікаціях 
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ                           

ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНОЇ КОМПРЕСІЇ ДЛЯ СИСТЕМ 

УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 

Призначення та сфера застосування розробки 

Газотурбінні та дизельні установки, енергоустановки промислової та комунальної енергетики, транспортні, 

холодильні установки 

Суть та основні характеристики розробки 

В основу запропонованих технологій лежить використання термогазодинамічної компресії, суть якої полягає 

у підвищенні тиску в результаті миттєвого випаровування диспергованої рідини, упорскуваної у прискорений 

потік перегрітої пари або газу. Завдяки збільшенню тиску скипаючого потоку зменшуються витрати             

потужності на стискання робочого тіла, підвищується коефіцієнт корисної дії і скорочується споживання             

паливно-енергетичних ресурсів установками. Особливістю запропонованих технологій є те, що вони            

використовують скидну низькопотенційну теплоту двигунів та енергоустановок, утилізація якої                     

традиційними  методами – в пароводяних котлах – проблематична через низьку температуру джерел скидної 

теплоти. В холодильній енергетиці застосування термогазодинамічної компресії дає можливість забезпечити 

скорочення енергетичних витрат потужності на стискання низькокиплячого робочого тіла у                                 

тепловикористовуючих холодильних машинах, а відтак збільшує виробництво ними холоду, відповідно й 

зниження температури циклового повітря двигунів та енергетичних установок і, в кінцевому рахунку,           

скорочення споживання ними палива 

Основні переваги розробки 

Реалізація принципів раціональної організації    

робочих процесів у схемотехнічних рішеннях   

холодовиробляючих установок забезпечує      

ефективне використання скидного потенціалу 

енергоустановок при підвищених температурах 

повітря. Скорочення споживання                          

енергоустановками палива складає 5...10 % 

Стан готовності розробки 

Досліджено та розроблено основні елементи та 

схемотехнічні рішення. 

Триває впровадження у виробництво 

Затребуваність на ринку 

Методи проектування та схемотехнічні рішення 

можуть бути використані організаціями, які          

займаються проектуванням та експлуатацією         

енергетичних установок, а також вищі наукові       

заклади МОНУ, які готують фахівців за              

спеціальностями: «Енергетичне машинобудування» 

і «Теплоенергетика» 

Стан охорони інтелектуальної власності, кіль-

кість наукових публікацій 

Патенти України на винахід - 8 

Статей у фахових виданнях - 32 
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ З КОНДЕНСАЦІЙНИМИ     

ПОВЕРХНЯМИ НАГРІВУ ДЛЯ СИСТЕМ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК  

Призначення та сфера застосування розробки 

Котельні та дизельні установки, енергоустановки промислової та комунальної енергетики, що працюють на 

рідких паливах 

Суть та основні характеристики розробки 

В основі запропонованої технології лежить спалювання у двигунах водопаливних емульсій з водовмістом 

30 %, що забезпечує зниження інтенсивності низькотемпературної корозії поверхонь нагріву нижче           

допустимого рівня 0,25 мм/рік. Це дозволяє встановити конденсаційні поверхні нагріву в утилізаційному  

котлі і тим самим підвищити глибину утилізації відхідних газів до 70 % (замість 45 %), за рахунок чого         

підвищити ККД котлів до 95 % порівняно з 90 %. Встановлення конденсаційної поверхні нагріву знижує 

вміст в газах оксидів азоту на 55 %, оксидів сірки - на 50 %, а вміст твердих часток - в 3 рази. Зменшення    

викидів твердих часток забезпечує зменшення забруднення поверхонь нагріву, що збільшує період між очи-

щеннями поверхонь нагріву в 2,5 рази 

Основні переваги розробки 

Спалювання водопаливних емульсій з водовмістом 

30% в дизельних установках дозволяє скоротити 

споживання енергоустановками палива до 8...15% 

Стан готовності розробки 

Досліджено та розроблено основні елементи та       

схемотехнічні рішення. Технологія впроваджена у 

виробництво «ГК «Теплотехніка» 

Затребуваність на ринку 

Методики розрахунку і рекомендації з проектування 

та схемотехнічні рішення можуть бути використані 

організаціями, які займаються проектуванням та  

експлуатацією енергетичних установок, а також  

вищі наукові заклади МОНУ, які готують фахівців 

за спеціальністю «Теплоенергетика» 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість наукових публікацій 

Патенти України на винахід - 2; Статей у фахових виданнях - 10 

Загальний вигляд експериментальної установки 
                                     а)                                   б)   
Зовнішній вигляд відкладень при спалюванні: 

а) водопаливних емульсій з водовмістом 30 %; б) мазуту 
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ПІДВИЩЕННЯ РОБОТОСПРОМОЖНОСТІ ПАЛИВНОЇ              

АПАРАТУРИ ЗА РАХУНОК ОБРОБКИ ІМПУЛЬСНИМ                   

МАГНІТНИМ ПОЛЕМ 

Призначення та сфера застосування розробки 
Збільшення ресурсу роботи деталей апаратури паливоподачі (форсунок) та підвищити ефективність енерго-

носія при згорянні в ДВЗ внаслідок покращення його структурного складу і властивостей, змащувальних і 
антидетонаційних якостей 

Суть та основні характеристики розробки 
В основу технічного рішення поставлена задача поєднання стенда для випробувань паливної апаратури, що 
містить механізм динамічного навантаження - паливний насос високого тиску і форсунку, з джерелом імпу-
льсного магнітного поля, що дозволяє не тільки робити випробування, але і підвищувати якість випробову-

ваних розпилювачів та палива 

Основні переваги розробки 

Розробка дозволяє виконувати випробування    
паливної апаратури різних типів ДВЗ та додатково 

усувати концентрацію динамічних напружень. 
Зниження зносу прецизійних    поверхонь тертя 
паливної апаратури суднових дизелів в умовах   

судноремонтних підприємств після їх                 
виготовлення або ремонту може бути забезпечено 
шляхом обробки їх імпульсним магнітним полем. 
Простота використовування обслуговування стен-
ду у суднових умовах. Можливість використання в 

промисловості 

Затребуваність на ринку 
Розроблена технологія може бути застосована для 
підвищення роботоспроможності  прецизійних    

поверхонь тертя паливної апаратури різних типів 
двигунів внутрішнього згоряння 

Стан охорони інтелектуальної власності,             
кількість наукових публікацій 

 Результати дослідження отримали широ-
ку апробацію на міжнародних науково-технічних 

конференціях. Отримано патент на корисну модель 
№ 106969, МПК F02M 65/00 

Стан готовності розробки 
Розроблено технічну документацію на компоновку 
та монтаж експериментального стенда. Виконано 

відповідні дослідження 

Загальний вигляд стенду для випробування  паливної             
апаратури                                                                                                 

(1 – стіл, 2 – насос паливний, 3 – важіль, 4 – бак витратний,             
5 – манометр, 6 – кронштейн, 7 – лійка, 8 – кутомір,                          

9 – форсункотримач, 10 – форсунка, 11 – розпилювач,                   
12, 13 – трубопровід, 14 – джерело імпульсного магнітного поля,         

15 – гнучкий електропровідник, 16 – соленоїд виносний,               
17 – кріплення соленоїда, 18 – бак для зливу палива, 19 – соленоїд 

додатковий, 20 – ємність додаткова) 
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 Установка для обробки паливної апаратури імпульсним               

магнітним полем ОИМП-101 

Результати досліджень топографії поверхні зразків голок і корпусів 
розпилювачів форсунок, які виготовлені з сталі ШХ-15 (а – профіло-

грама вихідної поверхні (горизонтальне підсилення – 200, вертикальне 
підсилення – 2000); б – профілограма поверхні після обробки ІМП 

(режим обробки: В = 0,1 Тл; t = 1,5 с; n = 5 імпульсів) 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ  

ОХОЛОДЖЕННЯ НАДДУВНОГО ПОВІТРЯ ДЛЯ 

СУДНОВИХ МАЛООБЕРТОВИХ ДИЗЕЛІВ  

Науково-прикладна задача 

Розробка тепловикористовуючої системи охолодження, що утилізує теплоту наддувного повітря суднового 

малообертового дизеля і забезпечує його охолодження нижче температури забортної води при підвищених 

температурах зовнішнього повітря та забортної води 

Актуальність розробки 

Умови експлуатації суднових малообертових дизелів відрізняються значною зміною температури               

зовнішнього повітря протягом рейсу, а відтак і повітря на вході турбокомпресора та наддувного повітря після             

турбокомпресора. Паливна ефективність малообертових дизелів залежить, окрім параметрів повітря на вході 

турбокомпресора, ще й від температури наддувного повітря на вході наддувного ресивера, яка, в свою чергу, 

– від температури охолоджуючої (забортної) води. При високих температурах забортної води штатні        

охолоджувачі наддувного повітря не справляються із завданням підтримання його температури на             

прийнятному рівні, достатньому для демпфування підвищених температур повітря на вході турбокомпресора 

і             забезпечення високої паливної ефективності малообертових дизелів 

Основні переваги розробки 

Реалізація принципів раціональної організації   

робочих процесів у системі глубокого                

охолодження наддувного повітря суднових        

малообертових дизелів забезпечує ефективне       

використання теплової енергії при підвищених 

температурах повітря та води. Скорочення          

споживання енергоустановками палива складає 2% 

Стан готовності розробки 

Досліджено та розроблено основні елементи та          

схемотехнічні рішення. Результати роботи (методики 

розрахунку раціональних параметрів процесів           

охолодження повітря, конструктивних характеристик 

охолоджувачів; схеми систем утилізації та               

охолодження) використані при проектуванні систем 

охолодження та утилізації теплоти, теплообмінного 

устаткування суднових і стаціонарних енергетичних 

комплексів: ЗАТ "Теплотехніка", ЗАТ "Мегаімпекс", 

ТОВ "Енергокомплект" (м. Херсон), ПАТ "Завод"  

Екватор" (м. Миколаїв), у навчальному процесі НУК. 

Триває впровадження у виробництво 

Затребуваність на ринку 

Методи проектування та схемотехнічні рішення      

можуть бути використані у проектуванні сучасних  

суднових двигунів провідними фірмами-виробниками 

двигунів 

Стан охорони інтелектуальної власності,             

кількість наукових публікацій 

Патенти України на винахід - 4;                                      

Статей у фахових виданнях - більше 40 
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Тепловикористовуюча система охолодження                  
наддувного повітря суднового ДВЗ: 

ЦХ - центральний холодильник; ОНП - охолоджувач 
наддувного повітря; ЗВ - забортна вода;                             

МО - маслоохолоджувач; Е - ежектор; Кн - конденсатор 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ЗАСТОСУВАННЯ ВОДНЮ В ЯКОСТІ КАТАЛІЗАТОРУ ЗГОРЯННЯ 

ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 
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Призначення та сфера застосування розробки 

Використання призначене для суднових малообертових та середньообертових двигунів великої потужності 

Суть та основні характеристики розробки 

Даний спосіб дозволяє за рахунок введення водню в паливопровід високого тиску покращити якість та 

швидкість згоряння палива. Це дає змогу зменшити витрату основного палива дизельного двигуна та 

покращити його експлуатаційні показники 

Основні переваги розробки 

Дана технологія можлива до використання на    існуючих      

моделях двигунів різного типорозміру та не потребує серйозної 

їх модернізації 

Стан готовності розробки 

Створено експериментальний зразок, який пройшов 

випробування 

Затребуваність на ринку 

Використання даного методу дозволяю зменшити витрати на 

паливо то покращити ефективні показники ДВЗ 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість 

наукових публікацій 

За результатами дослідження опубліковано 6 наукових праць у 

фахових виданнях України 
Експериментальний зразок приладу для 

насичення дизельного палива воднем 

Схема експериментальної установки 
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ТЕРМОПРЕСОРНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ  

НАДДУВНОГО ПОВІТРЯ СУДНОВОГО ДВИГУНА 

Призначення та сфера застосування розробки 

Дизельні установки, енергоустановки промислової та комунальної енергетики, суднові енергетичні установки 

Суть та основні характеристики розробки 

Для сучасних енергетичних установок на базі ДВЗ, характерно те, що підвищення потужності здійснюється 

шляхом збільшення корисної роботи розширення продуктів згоряння зі зменшенням, у свою чергу, витрат 

потужності на стискання робочого тіла. Це досягається завдяки охолодженню циклового повітря, що            

призводить до зменшення питомої витрати палива ДВЗ. Застосування охолодження наддувного повітря,  

дозволяє підвищити потужність ДВЗ на 2,5…3,0 % на кожні 10 оС зниження температури повітря. Одним з 

перспективних способів контактного охолодження повітря є застосування термогазодинамічної компресії  

Апарати в яких застосовується термогазодинамічна компресія мають назву термопресор. Застосування      

термопресора в системі турбонаддуву ДВЗ є перспективним напрямком підвищення ефективності теплового 

двигуна, оскільки слід очікувати досягнення потрійного ефекту: охолодження наддувного повітря;              

підвищення тиску наддувного повітря; зниження емісії оксидів азоту NOx (екологічне зволоження) 

Основні переваги розробки 

Реалізація принципів раціональної організації робочих процесів у схемотехнічних рішеннях дизельних          

енергетичних установок забезпечує ефективне використання  потенціалу наддувного повітря. Скорочення 

споживання палива  дизельними енергетичними установками складає 2...5% 

Стан готовності розробки 

Розроблена методика розрахунку та                

математична модель термопресорної системи 

охолодження наддувного  повітря дизельної 

установки, а також ефективні раціональні 

схеми термопресорних систем охолодження 

наддувного повторю 

Затребуваність на ринку 

Схеми систем охолодження наддувного повітря можуть бути використані організаціями, які займаються         

проектуванням та експлуатацією дизельних енергетичних установок, вищими науковими закладами, які         

готують фахівців за спеціальністю: «Енергетичне машинобудування»  та впроваджені для суднобудівних       

організацій 
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Термопресорний апарат 
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НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ РІДИННІ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ 

ДЛЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 
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Призначення та сфера застосування розробки 

Електродвигуни промислового та спеціального призначення, суднобудування, залізничний транспорт,      

холодильні установки 

Суть та основні характеристики розробки 

Призначення системи охолодження – забезпечення температурного режиму охолодження електродвигуна 

при змінних кліматичних умовах експлуатації, а також на режимах часткових навантажень. Система             

охолодження складається з 2-х або 3-х контурів охолодження, в яких теплоносій охолоджується за              

допомогою холодильної машини. Завдання холодильної машини забезпечити охолодження повітря і води 

системи охолодження двигуна до більш низьких температур, ніж в стандартній системі. Керування двигуном 

здійснюється за допомогою системи автоматики, яка забезпечує також керування стисненим повітрям         

системи повітряного охолодження. Заданий температурний режим підтримується і коригується автоматично 

з урахуванням роботи двигуна на часткових навантаженнях 

Основні завдання, які може виконувати колектив 

Розрахунок і вибір схемо-конструктивного рішення системи охолодження; розрахунок і вибір конструкції 

елементів системи охолодження та холодильної машини; розрахунок ефективної системи автоматичного 

контролю і управління 

Основні переваги розробки 

Система охолодження електродвигуна повинна           

забезпечити стабільний тепловий стан електродвигуна 

при змінних кліматичних умовах експлуатації та на      

режимах часткових навантажень, завдяки чому: 

- збільшити питому потужність електродвигуна; 

- зменшити масу і габарити;  

- підвищити надійність роботи двигуна при високих 

навколишніх температурах 

Затребуваність на ринку 

Методи проектування та схемотехнічні рішення для    

рідинних систем охолодження можуть бути використані 

компаніями, які займаються проектуванням та виготов-

ленням електродвигунів промислового і спеціального 

призначення (автомобільний, залізничний транспорт, 

суднобудування та інш.) 

Стан готовності розробки 

Досліджено та розроблено основні елементи та 

схемотехнічні рішення. Триває впровадження у 

виробництво 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 

Дизельні установки, суднові енергетичні установки, енергоустановки промислової та комунальної              

енергетики, теплонасосні установки 

Суть та основні характеристики розробки 

В основу запропонованих технологій лежить використання теплонасосної парогенеруючої установки, суть 

якої полягає у підвищенні температурного потенціалу низькопотенційного джерела теплоти води, системи 

охолодження втулок циліндрів ДВЗ з одержанням водяної пари необхідних параметрів для суднових           

споживачів пари. Завдяки одержанню насиченої водяної пари в теплонасосній парогенеруючій установці 

зменшуються витрати палива на одержання водяної пари у допоміжному котлі на судні. Особливістю            

запропонованих технологій є те, що вони використовують скидну низькопотенційну теплоту двигунів та 

енергоустановок, утилізація якої традиційними методами проблематична через низьку температуру джерел 

скидної теплоти. В судновій енергетиці застосування теплонасосних парогенеруючих установок дає            

можливість забезпечити скорочення паливно-енергетичних ресурсів завдяки зменшенню використання    

невідновлюваних джерел енергії у допоміжному котлі для одержання водяної пари 

Основні переваги розробки 

Використання суднових теплонасосних              

парогенеруючих установок забезпечує ефективне 

використання низькопотенційного скидного          

джерела теплоти води системи охолодження       

суднового ДВЗ з одержанням дефіцитної водяної 

насиченої пари для суднових споживачів та       

скорочує споживання палива у допоміжному котлі 

на 12...18% 

Стан готовності розробки 

Досліджено та розроблено схемотехнічні рішення. Триває впровадження у виробництво. 

Затребуваність на ринку 

Методи проектування та схемотехнічні рішення 

можуть бути використані організаціями, які займа-

ються проектуванням та експлуатацією парогене-

руючих установок, а також вищі наукові заклади 

МОНУ, які готують фахівців за спеціальностями: 

«Енергетичне машинобудування» і 

«Теплоенергетика» 

Стан охорони інтелектуальної власності, кількість наукових публікацій 

Патенти України на корисну модель - 2; Статей у фахових виданнях - 18 

В

ДК

Км1

ПП

С1

ЦН1

Кд1

ЖН

PS1= 0,3 МПа

С2

ЦН2

Кд2

Км2

ТЯ

РК

Ps2= 05,  МПа

Схема ТНПУ з одержанням водяної пари двох тисків:  
Км –компресор; В – випарник; ДК – дросельний клапан; Кд – 
конденсатор; ПП – проміжна посудина; ЦН – циркуляційний 

насос води; С – сепаратор водяної пари;  РК – редукційний   
клапан; ЖН – живильний насос; ТЯ – теплий ящик 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ  
ТЕПЛОНАСОСНОЇ ПАРОГЕНЕРУЮЧОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ  

СИСТЕМ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 
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РЕКУПЕРАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ 

ДО ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ  

Призначення та сфера застосування розробки 

Пристрій призначений для рекуперації частини теплової енергії вихлопних газів бензинового двигуна внут-

рішнього згоряння в електричну енергію і подалі в механічну енергію руху автомобіля.  Сфера використання 

пристрою - переобладнання діючих моделей легкових автомобілів з метою економії використання палива 

Суть та основні характеристики розробки 

Пристрій є термоелектричним генератором з секційною  будовою, який працює на тепловій енергії 

вихлопних газів. Запропоновано використання повітряного охолодження секцій генератора для одержання 

оптимального ККД перетворення. Показана можливість одержання при його використанні до 1 кВт 

електричної енергії 

Основні переваги розробки 

Секційний термоелектричний генератор дозволяє провести заміну електромеханічного генератора            

автомобіля з подальшим використанням надлишкової енергії рекуперації. Енергія, яка збережена у результаті 

рекуперації, у перерахунку на спожите паливо складає не менше 2%, що є важливим як у економічному, так і 

у екологічному аспектах 

Стан готовності розробки 

Виготовлений експериментальний зразок секції, відпрацьовано принципові схеми, підтверджено очікувані 

характеристики 

Затребуваність на ринку 

Розробка затребувана на ринку України та на міжнародному ринку 
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Конструкція секції термоелектричного генератора 
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Призначення та сфера застосування розробки 

Використання доступне до широкого спектру дизельних двигунів стаціонарного призначення та для         

транспортних засобів 

Суть та основні характеристики розробки 

Даний спосіб дозволяє змінити склад палива для дизельного двигуна, що використовує альтернативні 

добавки до основного палива, та визначити їх вплив на ефективні показники двигуна. Це дає змогу 

комбінувати різноманітні паливні комбінації для регулювання параметрів ефективності та екологічності 

Основні переваги розробки 

За рахунок встановлення доопрацьованого змішувального пристрою без додаткового переобладнання     

допустимо використання широкого спектру альтернативних палив 

Стан готовності розробки 

Створено експериментальний зразок, який пройшов 

випробування 

Затребуваність на ринку 

Використання даного методу дозволяю зменшити витрати на 

паливо то покращити ефективні показники ДВЗ 

Стан охорони інтелектуальної 

власності,  

кількість наукових публікацій 

За результатами дослідження 

опубліковано 3 наукових праць у 

фахових виданнях України 

Експериментальний зразок приладу для 
комбінування альтернативних палив у 

паливній системі дизельних ДВЗ Схема експериментальної установки 

СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДУ  

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА 
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ЗМІШУВАЛЬНА КАМЕРА ТЕРМОХІМІЧНОГО РЕАКТОРА 

Призначення та сфера застосування розробки 

Покращення економічних та екологічних показників теплових двигунів за рахунок конверсії палива 

Сутність та основні характеристики розробки 

В основу технічного рішення поставлена задача створення змішувальної камери термохімічного реактора, в 

якій за рахунок конструктивних особливостей можливо було б створити турбулентний рух потоку робочої 

суміші та захистити магнітний дифузор від впливу високих температур. За рахунок цього підвищити 

економічні та екологічні характеристики роботи двигуна внутрішнього згоряння 

Основні переваги розробки 
Забезпечення економії дизельного палива від 8 %

(для двигуна 6Ч18/22) до 10 % (для двигуна 
6Ч12/14). Загальне зниження шкідливих викидів в 

атмосферу з відпрацьованими газами                       
забезпечується зниженням витрати дизельного        

палива та догорянням горючої складової                 
відпрацьованих газів за рахунок додаткового           

виділення H2 при конверсії палива. Безпечна робо-
та двигуна при частковій конвертації палива з          
виділенням додаткової кількості H2. Простота       

обслуговування термохімічного реактора у суднових 
умовах використано в промисловості для               
конверсійної обробки робочих сумішей в              

енергоустановках 

Стан готовності розробки 

Розроблено технічну документацію на компоновку 

та монтаж експериментального зразка                       

термохімічного реактора для стенда на базі ДГ100 

(двигуна 6Ч18/22) на судні пр. 1565 (типу «Трубеж»). 

Виконано математичне моделювання процесів, що 

проходять у реакторі 

Затребуваність на ринку 

Розроблена інноваційна технологія може бути     

застосована на наземному та водному транспорті 

для покращення паливної та екологічної ефектив-

ності роботи двигунів внутрішнього згоряння 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Отримано два патенти на корисну модель №126971, 

МПК F02M 27/04 (2006.1) і 106969, МПК 

F02M 65/00 

Загальний вигляд змішувальної камери термохімічного 
реактора  

1 - корпус реактора;  2 -форсунка;  3 - канали прийому повітря; 
4 - циліндричний патрубок з немагнітного матеріалу;               

5 - кільцеві виступи; 6 - магнітний дифузор; 7 - титановий 
циліндричний стакан 
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Призначення та сфера застосування розробки 
Підвищення ефективності експлуатації суднових енергетичних систем та подовження ресурсу двигунів            

внутрішнього згорання  

Суть та основні характеристики розробки 
Використання теплових акумуляторів в складі суднових енергетичних систем малотоннажних суден дозволяє 

суттєво знижувати знос двигуна внутрішнього згоряння, зменшувати викиди забруднюючих речовин,            
підвищувати здатність двигуна до пуску  

Основні переваги розробки 
– технологічність; 
– низька вартість; 
– малий термін окупності  

Стан готовності розробки 
Дослідний зразок 

Затребуваність на ринку 

Визначається кількістю малотоннажних суден, що 
знаходяться в експлуатації. 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Розробка захищена 5 патентами України та        
викладена у одній монографії та 4 статтях  

СУДНОВІ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧІ СИСТЕМИ 
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КОЛИВАЛЬНИЙ СУДНОВИЙ ВІТРОГЕНЕРАТОР 

Призначення та сфера застосування розробки 

Пристрій призначений для перетворення вітрової енерії в електричну енергію для мережі судна.  

Використовується в якості альтернативного джерела енергії в суднобудуванні  

Суть та основні характеристики розробки  

Пристрій є електричним генератором з секційною будовою, який працює на механічній енергії вітру.        

Коливальний рух лопаті автоматично забезпечується зміною нахилу крила. Запропоновано перетворення          

коливального лінійного руху лопатей вітряка в електричну енергію за допомогою мотор-колеса зі                   

стандартним мікроконтролером в якості генератора для одержання оптимального ККД перетворення.           

Потужність визначається площею лопатей та може бути до 1 кВт  

Основні переваги розробки 

Коливальний рух крила знижує його механічну небезпеку, рівень шуму та вплив на оточення високочастот-

них коливань освітлення при проходженні сонячного світла. Низькошвидкісний (до 1 м/с)  рух лопатей ре-

гулюється автоматично зміною електричного навантаження  

Стан готовності розробки 

Виготовлений експериментальний зразок, відпрацьовано принципові схеми, підтверджено очікувані 

характеристики  

Затребуваність на ринку 

Розробка затребувана на ринку України та на міжнародному ринку  
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Конструкція секції вітрогенератора 
Напрям дії сил та рух лопаті крила в залежності від         

розташування носка та хвоста 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАГНІТНИЙ АКТИВАТОР ПАЛИВА 

Призначення та сфера застосування розробки 
Покращення економічних та екологічних показників теплових двигунів за рахунок обробки палива магнітним полем 

Суть та основні характеристики розробки 
Розробка спрямована на покращення економічних та екологічних характеристик теплових двигунів за рахунок 
обробки рідкого вуглеводневого палива магнітним полем. Це забезпечує більш ефективне згоряння палива і, як 

наслідок, рівномірний розподіл локальних температур у об’ємі камери згоряння. Реалізація цього методу не потребує 
суттєвої зміни конструкції дизеля, а лише модернізацію паливопровода шляхом залучення інноваційних 

нанотехнологій, які полягають у використанні магнітного активатора для впливу на паливо перед подачею його до 
циліндра двигуна 

Основні переваги розробки 
Проведені випробування двигунів внутрішнього згоряння на 
часткових режимах навантаження (до 25% від номінального) 
підтвердили зростання їх економічності при обробці палива 
магнітним полем до 6-8%. У тому ж діапазоні навантаження 

двигунів значно зменшується викид найбільш шкідливої 
складової у відхідних газах (зменшення кількості NOx до 

чотирьох разів). При подальшому збільшенні навантаження 
двигуна (понад 20%) ефект економії палива стабілізується 

(~2%), а зниження шкідливих викидів NOx знаходиться на 
рівні 25% від базового варіанта 

Стан готовності розробки 
Розроблено методи проектування, технології виготов-

лення та самі експериментальні зразки пристроїв          
магнітної обробки на рідке вуглеводневе паливо.         

Проведені випробування активаторів палива на стендах, 
зокрема на двигунах СМД20, 2Ч10,5/13. Розроблено 

рекомендації щодо подальшого впровадження           
технології у виробництво 

Затребуваність на ринку 
Розроблена інноваційна технологія може бути застосована 

на наземному та водному транспорті для покращення 
паливної та екологічної ефективності роботи теплових 

двигунів 

Стан охорони інтелектуальної власності, 
кількість наукових публікацій 

Проведено теоретичне обґрунтування 
запропонованого методу обробки вуглеводневого 

палива магнітним полем. Отримано два патенти на 
корисну модель (№106969, МПК F02M 65/00 і 

№126971, МПК F02M 27/04 (2006.1) 

Рис. 1  Загальний вид магнітного активатора 

Рис. 2  Загальний вид магнітного активатора 
(накладного типу) 

Рис. 3  Стенд для випробування магнітних активаторів на базі двигуна 
2Ч10,5/13 

Рис. 4  Зміна кількості шкідливих викидів NОx в 

Рис. 6  Залежність шкідливих викидів NOx від кілько-
сті встановлених активаторів при різних навантажен-

нях (двигун СМД-20)  

Рис. 5 Установка для обробки паливної апаратури 
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Призначення та сфера застосування розробки 
Оптимізація, прискорення та підвищення якості процесу створення двигунів внутрішнього згоряння на стадії ескізного 

проектування. Розробка призначена як для здобувачів вищої освіти, що навчаються в магістратурі, так й для              
інженерів-дослідників і науковців 

Сутність та основні характеристики розробки 
В основу методики розрахунку покладено закон збереження енергії, що реалізована в сучасному програмному 

середовищі VBA (Visual Basic for Applications). У зв’язку з цим, послідовність розрахунків суттєво відрізняється від 
широко відомих методів (наприклад, метод Гріневецького-Мазінга). Класичне поняття політропи відсутні, що значно 

наближує отримані результати розрахунків до дійсних процесів, які відбуваються в циліндрі двигуна 

Основні переваги розробки 
1. Зменшення експлуатаційних витрат двигуна за рахунок 
прийняття оптимальних рішень, отриманих при 
модельному дослідженні; 
2. Підвищення якості продукції; 
3. Збільшення ресурсу роботи двигуна; 
4. Проведення розрахункових науково-дослідних робіт 
студентами 

Стан готовності розробки 
Апробацію виконано на міжнародних науково-

практичних конференціях Розробку впроваджено в 
освітню діяльність Херсонської філії НУК 

Затребуваність на ринку 
Розроблена інноваційна математична модель розрахунку 
індикаторного циклу ДВЗ, що може бути використана у 

науково-дослідних установах і при поглибленій підготовці 
магістрів із спеціальності 142 "Енергетичне 

машинобудування" 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Крім наукових публікацій опубліковано навчальний 
посібник: Наливайко В.С., Ткаченко С.Г., Хоменко 

В.С., Авдюнін Р.Ю. Основи комп'ютерного 
проектування ДВЗ навч. посіб. для поглибл. вивч. курсу та 

отримання практ. навичок при створенні мат. моделей процесів 
ДВЗ та конструкцій окремих вузлів і деталей для студентів спец. 142 

"Енергетичне машинобудування" (спеціалізація "Двигуни 
внутрішнього згоряння") / Наливайко В.С. [та ін.]; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв: Торубара В.В. 
[вид.], 2017. - 135, [2] с. - ISBN 978-617-7472-03-1. 

Рисунок 1. Індикаторні діаграми двигуна ЧН 25/34 

Рисунок 2. Вікно вихідних даних 

Рисунок 3. Залежність втрати теплоти через кришку 

циліндра на тактах стиснення та розширення газів  

Рисунок 5. Залежність тиску газів в циліндрі від кута повороту 

колінчатого валу для різних кутів згоряння палива φz  

Рисунок 6. Залежність тиску газів в циліндрі від кута повороту 

колінчатого валу для різних кутів випередження спалаху та 

постійному куті згоряння палива φz, = 30º 

Рисунок 4. Залежність температури газів в циліндрі від кута 
повороту колінчатого валу для різних кутів випередження 

спалаху та постійному куті згоряння палива φz = 30º 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНДИКАТОРНОГО ЦИКЛУ ДВИГУНІВ 

ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ 
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Призначення та сфера застосування розробки 

Оптимізація методики розрахунку робочого циклу з використання озонатора наддувного повітря 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ОЗОНУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ЗАРЯДУ ЯК МЕТОД ЗНИЖЕННЯ 

ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ 

Сутність розробки 

Розроблено проектні рекомендації щодо вибору засобів та способу застосування озонування повітря. Надано 

пропозиції щодо врахування отриманих закономірностей при розробці методичного забезпечення 

розрахунку схем для покращення екологічних показників ДВЗ при застосуванні озонування впускного 

повітря 

Основні переваги розробки 

Враховуються питання, пов’язані з 

удосконаленням елементів суднових енергетичних 

установок, що постійно викликали і продовжують 

викликати великий інтерес. Впровадження 

досліджень дозволяє підвищити надійність та 

економічність суднових енергетичних установок 

Стан готовності розробки 

Проводиться апробація моделі на експериментальному 

стенді 

Затребуваність на ринку 

Модель необхідна для проведення досліджень 

впровадження технології озонування сучасних 

транспортних та стаціонарних ДВЗ 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Суть та основні характеристики розробки 

Основні переваги розробки 

Анізотропна лопать реагує на зміну                   

зовнішнього навантаження зміною геометрії своєї 

форми, тобто адаптується до швидкості вітру. 

 Це дозволяє розширити робочий діапазон        

практичної експлуатації лопаті від сильного вітру  

(15 м/c) до шквального вітру (25–30 м/c) 

Стан готовності розробки 

Розробку впроваджено в експериментальній констру-

кції вітрогенератору з сумісно розробленою універси-

тетом з ПКБ “Південне”, м. Дніпро за замовленням 

США 

Затребуваність на ринку 

Розробка перспективна для впровадження в         

причорноморської степовій зоні України 

Стан охорони інтелектуальної власності,         

кількість наукових пулікацій публікацій 

Публікації - 5.  

Авторські свідоцтва - 1 

Довжина лопаті - 2,5 м Граничне кутовий відхилення лопаті - 12,5 º 

Ротор - 3 лопаті Склад матеріалу лопаті: 

потужність вітрогенератора 
5000 Вт 

- односпрямована вуглецева тканина, скляна  
тканина 0 º, ± 45º, 90º; 

Швидкість вітру - 30 м / сек епоксидна смола. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ ВІТРОГЕНЕРАТОРА З            

АДАПТИВНИМИ ЛОПАТЯМИ 

Призначення та сфера застосування 
Адаптивні лопаті з анізотпроних матеріалів відносяться до інтелектуальних конструкцій. Залежно від         

робочих аеродинамічних навантажень (швидкість вітру) відбувається кутове скручування лопаті.                      

Забезпечення оптимального кута повороту лопаті можливо за рахунок застосування спеціальної схеми         

армування лопаті 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ  

ПІДШИПНИКА КОЧЕННЯ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Використання методу прогнозування залишкового ресурсу підшипників кочення призначено для               

застосування у насосних агрегатах промислових підприємств та побутових споживачів 

Суть та основні характеристики розробки 

Для оцінки технічного стану підшипників насосного обладнання широко використовують спектр обвідної 

високочастотної вібрації підшипникового вузла, тобто вимірюють парціальну глибину амплітудної модуляції 

інформативних частот вібрації підшипників 

Основні переваги розробки 

За рахунок встановлення доопрацьованого частотного 

фільтру Fсp = 8 кГц звужується частота дослідження, 

що дозволяє проводити більш точне діагностування 

досліджуваних вузлів 

Стан готовності розробки 

Створено експериментальний зразок, який пройшов 

випробування 

Затребуваність на ринку 

Прогнозування залишкового ресурсу підшипників 

кочення потребує велика кількість промислових 

підприємств країни 

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

За результатами дослідження опубліковано більше 

10 наукових праць у фахових виданнях 

Експериментальний зразок приладу для проведення 
вібродіагностики типу СА-2 

Залежність ресурса підшипників кочення Тзалиш від 
загального рівня віброприскорення Lк в дБ підшипникового 

щита насосного обладнання: ряд 1 – для 
шарикопідшипника; ряд 2 – для роликопідшипника. 

 

Lк, дБ  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ІННОВАЦІЙНІ ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ З ТОЧКОВОЮ СИСТЕМОЮ 

ЗАЧЕПЛЕННЯ ЗУБІВ 

Призначення та сфера застосування розробки 
Зубчасті передачі застосовуються у всіх галузях машинобудування, зокрема в суднобудуванні, авіабудуванні, 
верстатобудуванні, автомобільному та тракторному будуванні, сільськогосподарській та бурильній техніці, 

приладобудуванні та інш. 

Суть та основні характеристики розробки 
Розроблено інноваційні зубчасті передачі з точковою системою зачеплення зубів, із підвищеною 

навантажувальною здатністю, зменшеними вегогабаритними показниками і поліпшеними віброакустичними 
характеристиками, що досягається за рахунок заміни прямолінійних твірних бічних поверхонь зубів шестерні 

на криволінійні з постійним радіусом кривизни. Вказані передачі розроблено на основі нової теорії 
контактної міцності створеної проф. А.П. Поповим 

Основні переваги розробки 
1. Навантажувальна здатність зубчастих передач 
по контактним напруженням і по напруженням 
вигину вище традиційних зубчастих передач    
відповідно в 2,3 ... 3,2 і в 1,45 ... 1,65 рази. 
2. Для вказаних передач характерно істотне      
зменшення вагогабаритних показників. Так,      
наприклад, в суднових редукторах, котрі            
передають потужності від 16500 кВт до 26500 кВт, 
можна зменшити їх вагу з 34-56 т до 23-38 т, тобто 
на 11-18 т. 
3. У передачах з точковою системою зачеплення 
зубів можливе зниження шуму на 10-25 децибел і 
вібрації з 90-95g до 30- 35g. 
4. При хороших умовах змащення і твердості зубів 
HRC ³ 60 при точковому зачепленні зубів          
допустимі контактні напруження в 1,5-2 рази вище 
ніж при лінійному контакті зубів. 

Стан готовності розробки 

Створено експериментальний зразок, який пройшов 
випробування. 

Перевірка працездатності зубчастої передачі 

Для перевірки працездатності запропонованої 
зубчастої передачі був використаний II ступінчастий 
редуктор, у якого I ступінь була виконана з точковим 
зачепленням зубів, причому довжина зубів була 
зменшена в 1,75 рази. 
При цьому навантажувальна здатність  I ступені 
редуктора з точковим зачепленням зубів по 
контактним напруженням була вища за таку I ступені 
редуктора з лінійним контактом зубів в 2,3 рази, а по 
напруженням вигину - в 1,6 рази. Крім того, зниження 
рівня вібрації і шуму склало 12 децибел. Редуктор в 
процесі випробувань відпрацював 128 · 106 циклів, і 
показав при цьому відмінні експлуатаційні якості. 

Перевірка точкового контакту зубів у статиці 
У запропонованій зубчастої передачі точковий 
контакт зубів в процесі навантаження перетворюється 
в еліптичну ділянку контакту з малою a і великою b 
півосями еліпса. 
Для перевірки розрахункових величин a і b були 
проведені статичні випробування на спеціальному 
пристрої шляхом стиснення між собою кругового і 
бочкоподібного циліндрів силами Fn = (0,5; 1,0; 1,5; 
2,0; 2,5; 3,0)·104 Н. 
Знайдені при цьому, шляхом замірів, величини 
півосей a і b в межах ± 2,5% збіглися з 
розрахунковими величинами зазначених півосей. 

Затребуваність на ринку 
Розроблені зубчасті передачі затребувані  у всіх 

галузях сучасного машинобудування 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Результати дослідження опубліковано більше ніж 
у 60 наукових працях у фахових виданнях і 90 

тезах доповідей на Міжнародних науково-
технічних конференціях та відображено у 2 

книгах. Отримано більше 75 патентів України 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

Призначення та сфера застосування розробки 

Забезпечення конкурентоспроможності портів шляхом підвищення ефективності експлуатації портової      

інфраструктури 

Суть та основні характеристики розробки 

Визначені основні критерії та послідовність процесів формування та реалізації проектів модернізації та          

реконструкції основних елементів портової інфраструктури, які враховують принципи морського просторо-

вого планування та технологічної платформи SMART-Port 

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ       
РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МОРСЬКИХ                                         

ТА РІЧКОВИХ ПОРТІВ 

Основні переваги розробки 
зниження собівартості переробки вантажів;              

збереження або покращення екологічного стану         
навколишнього середовища; підвищення обсягів        

вантажообігу 

Стан готовності розробки 
Методологія формування та реалізації проектів             

розвитку інфраструктури морських та річкових портів 
проходить апробацію  

Затребуваність на ринку 

Визначається нагальними потребами щодо збільшення 
вантажообігу, підвищення екологічності та розвитку 

річкових транспортних шляхів 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Розробка викладена більш ніж у 20 публікаціях 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ        

РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Забезпечення ефективного функціонування основних елементів муніципальної інфраструктури:                   

систем тепло-, водо-, газо-, електропостачання, освітлення, управління побутовими відходами  

Суть та основні характеристики розробки 

Визначені основні критерії та послідовність процесів формування та реалізації проектів модернізації та           

реконструкції основних елементів муніципальної інфраструктури  

Основні переваги розробки 

– зниження витрат на модернізацію, реконструкцію 

та функціонування; 

– збереження та покращення екологічного стану 

навколишнього середовища 

Стан готовності розробки 

Методологія формування та реалізації проектів розвит-

ку інфраструктури муніципальних утворень впрова-

джено при виконанні відповідних проектів  

Затребуваність на ринку 

Визначається нагальними потребами щодо підвищен-

ня ефективності функціонування об’єктів муніципаль-

ної інфраструктури та відповідними рішеннями держа-

вної влади  

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Розробка викладена у двох монографіях та більш 

ніж у 50 публікаціях  
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Призначення та сфера застосування розробки 
Належить до сфери будування мостів та призначений для забезпечення перетину водних перешкод           

автомобільним транспортом 

Суть та основні характеристики розробки 
Підвищення надійності експлуатації понтонного мосту шляхом зменшення амплітуди коливань понтонного 
мосту, що виникають під дією на міст динамічних навантажень від транспорту, вітрових та хвильових наван-
тажень та навалів на міст водного транспорту. Проблема вирішується за рахунок встановлених на понтонах 
реактивних  поворотних гідравлічних сопел, Ця система передбачає  система автоматичного контролю за 

положенням у просторі і часі точок кріплення гідравлічних сопел на понтонах  

Основні переваги розробки 
Поворот гідравлічних сопел вертикально забезпечує 

вертикальні сили, що діючи у протифазі з динамічни-
ми навантаженнями від транспорту, від вітрових та 

хвильових навантажень забезпечує досягнення техніч-
ного результату винаходу – зменшенні амплітуди ко-
ливань понтонного мосту. Поворот гідравлічних со-

пел горизонтально забезпечує горизонтальні сили, що 
охороняють  міст від навалів водного транспорту та 

льодових навантажень. Окрім того досягається додат-
ковий технічний результат винаходу при монтажі мос-
ту – можливість руху понтонного мосту без викорис-
тання буксирів та берегових лебідок, а також викорис-
тання понтонного мосту в якості самохідного порому  

Стан готовності розробки 
Розроблена принципова схема пристрою змен-

шення коливань мосту 

Затребуваність на ринку 
Більшість українських стаціонарних мостів        

знаходяться в аварійному стані, тому є попит на 
такі мости  

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Отримано патент України  

НАПЛИВНИЙ ПОНТОННИЙ МІСТ 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ НА ОСНОВІ РЕЗОНАНСНОГО           

ІНВЕРТОРА З ЧАСО-ІМПУЛЬСНИМ КЕРУВАННЯМ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Дослідження перетворювача частоти для вторинного живлення чутливих до несинусоїдності вхідної напруги 

споживачів бортової мережі автономних рухомих та локальних об’єктів з метою підвищення надійності,   

енергетичної та економічної ефективності пристрою 

Суть та основні характеристики розробки 

Запропонований спосіб керування перетворювачем частоти дозволяє значно знизити рівень динамічних 

втрат силових ключових елементів, що дозволяє підвищити ККД пристрою. Також використання              

резонансного інвертора у складі перетворювача дозволяє знизити рівень генерованих електромагнітних       

завад, а використання у його структурі коректора коефіцієнта потужності забезпечує електромагнітну            

сумісність пристрою із мережею. Розроблена методика розрахунку параметрів накопичуючих лементів       

схеми дозволяє здійснювати розрахунок параметрів будь-якого перетворювача з послідовною резонансною          

ланкою та вихідним низькочастотним LC-фільтром 

Основні переваги розробки 

- ККД 95%; 

- Електромагнітна сумісність з мережею; 

- Стабільна синуоїдальна напруга навантаження при 

зміні його характеру та величини в межах 2 порядків. 

Стан готовності розробки 

Завершальний етап розробки  

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Патенти України – 2; 

Статті в фахових журналах – 10; 

Тези доповідей – 9.  
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Експериментальний зразок          
перетворювача частоти 

Напруга навантаження та напруга на 
резонансному конденсаторі 

Напруга навантаження змінної час-
тоти 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

РЕЗОНАНСНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ  

ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЇ ЗАРЯДКИ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Пристрої для безконтактної індуктивної передачі електроенергії являють собою напівпровідникові 

перетворювачі, що містять магнітні системи с великим повітряним проміжком. Ці пристрої 

використовуються в різних галузях промисловості, зокрема для неперервного електроживлення рухомих 

частин радарів, сервоприводів ланок маніпуляторів, двигунів промислового й пасажирського 

електротранспорту, зарядки акумуляторів автономних підводних роботів та електромобілів 

Суть та основні характеристики розробки 

В рамках роботи визначено найбільш вдалу топологію перетворювача для індуктивної безконтактної 

передачі електроенергії, удосконалено спосіб число-імпульсного керування резонансним перетворювачем. 

Запропоновано математичну модель послідовно-послідовного та послідовно-паралельного резонансних 

перетворювачів для безконтактної зарядки електромобілів. Розроблено інтелектуальну систему управління з 

нейромережевими елементами, що забезпечує рішення задач управління в режимі реального часу згідно до с 

робочих частот резонансних перетворювачів для безконтактної індуктивної передачі електроенергії 

Основні переваги розробки 

- Можливість безконтактної зарядки електромобілів в 

спеціально обладнаних місцях; 

- Висока потужність (до 500 кВт); 

- Низькі втрати енергії; 

- Висока електромагнітна сумісність; 

- Легка конструкція 
Затребуваність на ринку 

Матиме високий попит на ринку сучасного             

електротранспорту 
Стан готовності розробки 

Завершальний етап розробки  

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Патенти України – 8; 

Статті в фахових журналах – 11; 

Тези доповідей – 2 (Scopus) 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ      

ПРИЛАДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОРИСТОГО АНОДНОГО   

ОКИСЛУ КРЕМНІЮ  

Призначення та сфера застосування розробки 

Технологія призначена для виготовлення різноманітних кремнієвих приладів (варикапів, діодів Шоттки,        

високовольтних діодів та ін.) та дозволяє отримати прилади з високими техніко-економічними показниками 

при зниженої собівартості  

Суть та основні характеристики розробки 

Технологія базується на отриманні товстих шарів пористого окислу кремнію з вертикальними стінками в  

розчинах слабких кислот при високої анодної напрузі 

Основні переваги розробки 

Порівняно з відомими аналогами технологія 

дозволяє: 

- зменшити собівартість за рахунок зменшення 

кількості фотолітографій; 

- зменшити вплив на навколишнє  середовище 

за рахунок використання більш слабких кислот; 

- зменшити розкид параметрів та характеристик 

між приладами різних партій 

Стан готовності розробки 

Розроблено технологічну схему. Технологія на 

стадії експериментів  

Стан охорони інтелектуальної власності,  

кількість наукових публікацій 

Патенти України – 4; 

Статті в фахових журналах – 1; 

Тези конференцій – 1.  

Затребуваність на ринку 

Подібні технології можуть бути застосовані для виготовлення сучасних напівпровідникових приладів як 

побутового, так й військового призначення  

Структури діодів з пористим анодним окислом кремнію 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ         

СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АНОДНОГО  

ОКИСЛУ КРЕМНІЮ 

Призначення та сфера застосування розробки 

Технологія призначена для виготовлення сонячних елементів  на монокристалічному  кремнії та дозволяє 

знизити розхід дорогоцінних металів 

Суть та основні характеристики розробки 

Технологія базується на нанесенні діелектричних шарів замість пасти, анодного окислення та осадження 

тонкого слою срібла (товщиною до 1 мкм)  

Основні переваги розробки 

Порівняно з відомими аналогами технологія   дозволяє зменшити собівартість за рахунок      зменшення 

розходу дорогоцінних металів (срібла) 

Стан готовності розробки 

Розроблено технологічну схему. Технологія на 

стадії експериментів  

Затребуваність на ринку 

Подібні технології можуть бути застосовані для виготовлення сучасних сонячних елементів  для            

сонячних батарей  
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Нанесення діелектричної пасти                                      Анодне окислення кремнію 

Видалення пасти, oсадження срібла                         Осадження Ni, гаряче луження 

Стан готовності розробки 

Розроблено технологічну схему. Технологія на стадії експериментів  



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ЕЛЕКТРОМЕТР 

Призначення та сфера застосування розробки 

Електрометр призначений для вимірювання електричних зарядів, їх об’ємної щільності, потенціалів і струму 

в електричних полях, які утворюються електроізоляційними властивостями рухомих нафтопродуктів по   

трубопроводам. Прилад може застосовуватись у якості датчика швидкості рідини нафтопродукту і аналізу її 

фізичних характеристик 

Суть та основні характеристики розробки 

На відміну від типових розробок запропоновано конструкцію, яка не містить модулятор. Запропонована  

конструкція реалізована складанням електричної схеми потоку зарядів відносно двох електродів (кілець), що 

знаходяться в потоці рухомої рідини. Сам процес повторює рух електричних зарядів у трубопроводі потоку 

діелектрика в який вставлені заряди. Процес можливо представити струмом 

Основні переваги розробки 

На відміну від прототипів, в яких наявність модулятора 

ускладнює конструкцію і впливає на точність           

вимірювання, датчик представленої моделі може бути 

розташовано в зоні впускного отвору в танк, через 

який наелектризована рідина надходить до об’єму. До 

того-ж форма потоку рідини повторює кільцева форма 

електродів. Форма потоку та електродів може бути   

змінено 

Стан готовності розробки 

Представлений прототип може бути виготовлено 

при наявності метричних параметрів вхідного 

трубопроводу, мідних електродів, діелектричних 

підкладок і струмоведучих дротів. Розробка 

застосована при опробуванні електричних 

характеристик струменя рухомої діелектричної 

рідини (нафтопродукт) 

Затребуваність на ринку 

Запропонований електрометр, який володіє 

простотою конструкції, зручністю в експлуатації, 

достатньою точністю і мобільністю, може бути 

використаний при транспортуванні та 

завантаженні нафтопродуктів у танки кораблів та 

берегових сховищ. Він може застосовуватись в 

якості датчика  спостереження за безпекою 

заповнення або стоку нафтопродуктів низької 

електропровідності 

Стан охорони інтелектуальної власності, 

кількість наукових публікацій 

Результати розробки висвітлювались на           

науково-технічних конференціях. Опубліковано 

статтю у фаховому журналі. Отримано патент 

України UA№34735 від 26.08.2008.  
Принципова схема датчика електрометра 
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СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ СИЛОВОЇ МЕРЕЖІ, 

ОСНОВАНИЙ НА НОВІЙ ОЗНАЦІ 

Призначення та сфера застосування розробки 
Релейний захист відіграє важливу роль в системах електропостачання та електропривода як в промисловості 

так і на транспорті. Одним із основних видів захисту є захист від короткого замикання або максимальний 
струмовий захист 

Суть та основні характеристики розробки 
Відомо що при короткому замиканні в силовій електричній мережі її напруга знижується. Найбільш різке, 
практично лінійне, її зменшення спостерігається в перший момент часу аварійного перехідного процесу (в 
місці короткого замикання і в точках поблизу нього до нуля при металічному короткому замиканні). Тому 

ознакою, на якій може бути побудовано максимальний струмовий захист також є швидкість фронту 
зменшення фідерної напруги 

Основні переваги розробки 
Максимальний струмовий захист оснований на 

вимірюванні швидкості зміни рівня напруги 
відрізняється високою чутливістю до короткого 

замикання незалежно від відстані до його виникнення 
(тобто від рівня стуму в крапці мережі де встановлена 

захисна апаратура) 

Стан готовності розробки 
Розроблено методи розрахунку, проектування та 
побудови максимального струмового захисту на 

принципі вимірювання швидкості фронту 
фідерної напруги 

Затребуваність на ринку 
Максимальний струмовий захист на принципі 

вимірювання швидкості фронту фідерної напруги 
особливо затребуваний для захисту довгих 

силових електричних мереж та тягових 
електромереж рухомого складу 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Результати розробки висвітлювались на             
науково-технічних конференціях і в науково-технічних 

публікаціях, дисертаційному дослідженні тощо 

Рис. 1  Експериментальні дослідження близького КЗ ТП Верхі-

вцево, 2×ВАБ-43  

Рис. 2  Часова діаграма фідерної напруги в момент короткого 

замикання. Рис. 3  Ввімкнення струмового реле через мостову схему. 

Рис. 4  – Ввімкнення струмового реле у  вітку захисту 

через шунт.   

Рис. 5  Ввімкнення струмового реле в  вітку захисту 

через трансформатор струму.  
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МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В 

ТЯГОВІЙ МЕРЕЖІ 

Призначення та сфера застосування розробки 
Метод визначення короткого замикання на основі непродуктивних втрат може бути застосований при       

проектуванні нових або реконструкції діючих  тягових мереж постійного струму та більш точного              
обґрунтування проектних рішень. Також запропоновані методи можуть бути застосовані при створенні       

нових або для удосконалення діючих зразків захисної комутаційної апаратури 

Основні переваги розробки 

Основною  перевагою метода визначення                     
непродуктивних втрат як ознаки короткого замикання є 

його однозначна залежність від цього режиму у             
кількісному вираженні. Недоліком є відносна складність 

методів обчислення показника 

Стан готовності розробки 
Виведено аналітичне представлення про додаткові 

(непродуктивні) втрати в тяговій електромережі.            
Основною відмінністю визначення цих втрат є             

використання миттєвих значень напруги та активного і 
реактивного струмів мережі  

Затребуваність на ринку 
Побудова нових систем захисту від коротких        зами-
кань. Коректне налаштовувати РЗА на діючих перетво-

рювальних тягових підстанціях або більш обґрунтований 
вибір РЗА при проектуванні нових тягових електромереж 

Стан охорони інтелектуальної власності,          
кількість наукових публікацій 

Результати розробки висвітлювались на нау-
ково-технічних конференціях, та наукових 

публікаціях. За даною темою виконане дисе-
ртаційне дослідження 

Суть та основні характеристики розробки 
Суть розробки полягає у  визначенні непродуктивних втрат на основі вимірів перехідних функцій напруги   
та струму в контрольованій мережі. Кількісне значення цього показника прямо залежить від такої події як      

коротке замикання в тяговій електромережі 

Дискретизація неперервного імпульсу                   
перехідної величини a(t) 

Осцилограми перехідних фідерних напруги u(t) та струму i(t) при 
вимиканні швидкодіючим вимикачем типу АБ-2/4 короткого           

замикання в тяговій мережі  

Дискретизована імпульс-функція a(t) у вигляді      
послідовності дельта-функцій  
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Призначення та сфера застосування розробки 
Проект призначений для розробки заходів щодо ліквідації прісноводного вододефіциту                    

Тилігульського лиману та відновлення його солонуватоводного статусу, що дозволяє зберегти унікальні          
водоймищні та навколоводоймищні екосистеми лиману 

Суть та основні характеристики розробки 
Відновлення та збереження Тилігульського лиману в умовах сучасних кліматичних змін при підвище-

них рівнях випаровуваності і майже повного припинення стоку річки Тилігул вимагає щорічного поповнен-
ня до 1 км3 вод. У реальності до лиману поступає лише 0,3-0,4 км3 за рахунок поверхневого стоку та прямої 
подачі морської води через штучний канал. Остання є вимушеним заходом, який періодично практикується 
з 1949 року, але одночасно спричиняє утворення до 60 тис. т солі щороку. Прісні води поверхневого стоку, 

які потрапляють до лиману, лишаються на поверхні солоних важких вод і стікають в море, майже не вплива-
ючи на розпрісненість водойми. Для її відновлення необхідно додаткове постачання 0,5-0,6 км3 щороку, які 
повинні бути відносно малосолоними (5-6‰). Джерелом такого водопостачання пропонується використан-
ня стоку Дніпровсько-Бузького лиману, струмінь якого який при відгонних вітрах практично впирається в 
устя Тилігульського лиману. Головною умовою при цьому є керована через шлюз урегульованість подачі 
поверхнево-прісних вод та подачі перекриття солоних морських вод в період нагонних (південних) вітрів 

Основні переваги проекту 
Проект еколого-раціональний і дозволяє використання 
стокових вод Дніпра на розпріснення Тилігульського    

лиману, відновлення рівня та недопущення виникнення 
термокліну на межі солоних глибинних і поверхневих 

опріснених вод  

Стан готовності проекту 
Проект розроблений повністю і апробований на 5              

національних і міжнаціональних конкурсах проектів                
2016-2018 рр. 

Затребуваність на ринку 
Проект носить повноцінний характер і перс-
пективний для реалізації замість тимчасової 
реалізації відновлення водойми за рахунок 

подачі морської води 

Стан охорони інтелектуальної власності,  
кількість наукових публікацій 

Публікацій у фахових виданнях - 9; 
Заявка на патентування подана в 2019 р. 

ПРОЕКТ РЕГУЛЬОВАНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                             

ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ ЗА РАХУНОК ДНІПРОВСЬКОГО 

СТОКУ 

Зона пересипу Тилігульського лиману  

та розташування морського каналу 

Розташування трас існуючого та проектного каналів 
на території пересипу Тилігульского лиману 

86 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  
 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА МОНІТОРИНГУ                

КОНЦЕНТРАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ 

РЕЧОВИН ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ  

Призначення та сфера застосування розробки 

У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з виливом (викидом) у довкілля радіоактивних чи          

небезпечних хімічних речовин, потребується наявність інформації як про саму речовину, площу зараження, 

так і про величину приземної концентрації токсичних чи радіоактивних речовин в зонах зараження.           

Інформація в першу чергу необхідна для оперативних підрозділів регіонального рівня, які безпосередньо 

приймають   участь в ліквідації надзвичайної ситуації 

Суть розробки 

Розроблено програмно-апаратний комплекс моніторингу об'єктивних даних концентрації радіоактивних і 

небезпечних хімічних речовин в місцях встановлення відповідних датчиків в реальному часі. Датчики           

розташовуються як на стаціонарних постах збору інформації, так і на оперативних пересувних лабораторіях, 

які обладнанні відповідними каналами передачі даних на сервер автоматизованої системи моніторингу 

Основні переваги розробки 

Секційний термоелектричний генератор дозволяє провести заміну електромеханічного генератора               

автомобіля з подальшим використанням надлишкової енергії рекуперації. Енергія, яка збережена у результаті 

рекуперації, у перерахунку на спожите паливо складає не менше 2%, що є важливим як у економічному, так і 

у екологічному аспектах 

Стан готовності розробки 

Реалізовано макетний зразок програмно-апаратного комплексу моніторингу, розроблено структуру побудови 

комплексної системи, алгоритмічне та програмне забезпечення  

Затребуваність на ринку 

Доцільним є впровадження в оперативних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

регіонального рівня 

Поширення концентрації небезпечних речовин Підсистема обробки та аналізу інформації 
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ПОРТАТИВНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЦИФРОВОГО                            

КАРТОГРАФУВАННЯ ДОННОЇ ПОВЕРХНІ АКВАТОРІЙ 

Призначення та сфера застосування розробки 
Портативний комплекс призначений для виконання промірних робіт та отримання цифрових карт донної 

поверхні за допомогою гідроакустичних і супутникових технологій, виготовлення карт-схем донної поверхні 
в різних координатних системах (проекціях Красовського, WGS84) 

Суть та основні характеристики розробки 
Комплекс використовується з борта малорозмірного судна-носія чи моторного човна. Комплекс  

забезпечує високу продуктивність і низьку вартість картографічних робіт і може застосовуватися для 
оперативного картографування донної поверхні в інтересах гідрографічних, днопоглиблювальних, 

гідротехнічних, пошукових і аварійно-рятувальних робіт на глибинах від 0,2 метри до 450 метрів 

Основні переваги розробки 
Комплекс дає змогу отримати безперервне глибинне 

покриття днищ водойм с точність 10 см по глибині при 
відстані між профілями 20 м. Використання єдиного 

спеціалізованого адаптованого під обладнання             
програмно-апаратного комплексу, а саме обробка даних 

сонара в ліцензійному батиметричному програмному 
забезпеченні ReafMaster, гарантують максимальну 

достовірність та якість отриманої інформації. Одночасно 
виконується ідентифікація донних відкладень з визначенням 

об’ємів мулів (за наявності), та сторонніх об’єктів на дні 
водойми. Спеціальний датчик забезпечує вузьконаправлену 

полосу випромінювання для точного виміру глибин  

Дно річки 

Стан готовності розробки 
Комплекс успішно пройшов випробування при виконанні 

промірних робіт на морських (порт Севастополь) та 
річкових (р. Дніпро, р. Південний Буг) акваторіях 

Затребуваність на ринку 
Затребуваність на ринку обумовлена необхідністю 

виконання промірних робіт на акваторіях держави, 
оперативного та високоякісного документування технічного 

стану акваторій портів, суднохідних фарватерів, 
рекреаційних зон прибережних акваторій 

Стан охорони інтелектуальної власності, 
кількість наукових пулікацій 

Стадія оформлення патенту України  

Робота з моторного човна  

Сонограма  
Затонулі предмети 

Склад  
обладнання 

Блок  
живлення 

88 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламно-інформаційне видання 
 

 

 

КАТАЛОГ НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ  

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  

 
 

Комп'ютерний набір та верстка: Науково-дослідна частина НУК, 

за матеріалами, наданими авторами розробок 
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