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Шановні учасники конференції! 

Щиро вітаємо Вас з початком роботи ХІ Міжнародної науково-

технічної конференції « Проблеми екології та енергозбереження 

в суднобудуванні»! 

Біля двох десятків років минуло від того часу, коли ми вперше 

зібралися для обговорення нагальних питань екології та 

енергозбереження у  регіонах України. Приємно відзначити, що 

багато розробок, представлених на попередніх десяти конференціях, 

внесли істотний вклад у вирішення цих проблем. 

Дякуємо всім учасникам за ретельну підготовку до виступу на 

конференції, наполегливу працю і надані цікаві матеріали наукових 

досліджень у галузі екології та енергозбереження. 

Сподіваємося на цікаві та інформативні доповіді й повідомлення, 

які сприятимуть жвавій науковій дискусії. Будь-яка конференція є не тільки 

можливістю обміну думками та апробацією своїх напрацювань її 

учасниками, але це також прекрасна нагода для нових знайомств. 

Маємо надію, що у вас буде можливість для неформального 

спілкування, отримання незабутніх вражень. 

Бажаємо Вам плідної праці, подальших успіхів у науковій 

діяльності, творчої наснаги!   

Ректор НУК, 

завідувач кафедри екологічної безпеки та охорони праці, 

д-р техн. наук, професор  

Рижков Сергій Сергійович 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВІ ТУРБОІМПАКТНИХ 

СЕПАРАТОРІВ СТИСНУТИХ

УДК 629.12.03 

Автори: Рижков С.С., д-р техн. наук, професор; Сербін С.І., д-р техн. 
наук, професор; Рижков Р.С., аспірант 

Національний университет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв 

В даний час спостерігається підвищений інтерес до вивчення дисперсних 
двофазних газових середовищ підвищеного тиску. Робочі тіла новітніх 
газотурбінних двигунів (ГТД), що працюють як по відкритому газовому, так і 
по закритому циклам, по суті є дисперсними двофазними газовими 
середовищами підвищеного тиску. У газотурбінних установках створення 
двофазних робочих газових середовищ відбувається на початковій стадії 
робочих процесів безпосередньо в камерах згоряння при диспергування 
палива, а потім у ході складних ланцюгових реакцій горіння з виникненням 
твердого вуглецю та ін. 

Газові середовища різні за походженням, складу і параметрів, вони 
містять дорогі матеріали, містять високо- і низько потенційну енергією. 
Високопотенційну енергію використовують шляхом застосування котлів-
утилізаторів. Підвищення якості очищення стиснених газів дозволяє не тільки 
зменшити забруднення навколишнього середовища, а й знизити споживання 
палива утилізацією низько потенційної енергії газових викидів, скоротити 
втрати цінних матеріалів. У новому поколінні газоочисних пристроїв 
необхідно розширити матеріалозберігаючи функції, а також використовувати 
«непридатні» енергоресурси газових викидів для цілей очищення. Наприклад, 
для систем суфлювання ГТД як відкритого так і замкнутого циклів доцільно 
розробити масловіддільники - сепаратори, що забезпечують уловлювання 
дрібних крапельок масла і повернення їх в систему. У цьому випадку 
знижуються не тільки викиди в атмосферу, але і втрати масла. Підвищеними 
потенційними можливостями в цьому напрямку мають паливні гази для ГТД 
газоперекачуючих агрегатів та електростанцій і масляні аерозолі систем 
суфлювання ГТД. 

На основі широко комплексу теоретичних та експериментальних 
досліджень розроблено та виготовлено дослідний зразок турбоімпактного 
сепаратору паливного газу ГТД, рисунок 1,а. Результати випробувань 
показали, що в усіх інтервалах продуктивності газів – від 500 до 2200 м3/год  



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 4 

ефективність очистки першим ступенем в усіх діапазонах витрат газу  склала 
від 82 до 88% в той час коли для сепаратору з коагулятором вона склала від 
98до 99,5 %  при аеродинамічному опору від 0,7 до 3,2 КПа.Р 

Розроблено та досліджено турбоімпактний масловіддільник системи 
суфлірування ГТД середнього тиску, загальний вигляд дослідного зразку якого 
наведено на рис.1,б. 

а)                                                     б) 
Рисунок 1 – Фото   дослідного зразку турбоімпактних: сепаратора 

паливного газу (а) та масловіддільника системи суфлювання ГТД 

Результати його випробувань на стенді показали, що коефіцієнт 
сумарної ефективності очищення масловіддільника становить �∑ =90...99,8% 
при перепаді тисків ∆p= 0,06 Мпа і Свх=20-40 г/м3. Вихідна концентрація 
масляного аерозолю становила Свих = 40 ... 50 мг/м3. Перепад тисків на 
масловіддільник за рахунок збільшення прохідних перетинів знизився до 0,06 
... 0,1 МПа. 

Створенно рекомендації на проектування проточної частини 
турбоімпактних сепараторів стиснених газів ГТУ. При розробці рекомендацій 
на проектування використані дані, отримані в результаті виконання роботи. 
Рекомендації надаються у табличній формі та дають можливість зробити 
розрахунок основних елементів проточної частини турбоімпактних 
сепараторів. Остаточні характеристики корпусу проточної частини 
вибираються на основі вимог до судин, що працюють під тиском. 

Виконано впровадження турбоімпактних сепараторів стиснутих газів 
ГТУ в Державному підприємстві Науково-виробничий комплекс 
газотурбобудування «Зоря-Машпроект». Розроблено робочі креслення на  
турбоімпактний сепаратор паливних газів та на турбоімпактний 
масловіддільник для очищення повітря системи суфлювання ГТД із замкнутим 
циклом середнього тиску, його конструкція захищена декларованим патентом 
України № 4807120 . Робочі креслення передано до НВКГ «Зоря-Машпроект» 
в рамках виконання госпрозрахункової теми №1875 «Розробка сепаратора для 
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первинної очистки  паливних газів від твердої та рідкої фракцій», номер  
держреєстрації №0111U009084. 

Результати роботи також використано в МОНУ при виконанні 
Держбюджетної теми №1894 «Основи турбоімпактної інтенсифікації процесів 
переносу при очищенні багатофазних сумішей палив підвищеного тиску для 
енергетичних установок», номер держреєстрації №0113U 000241, а також в 
навчальному процесі НУК при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів 
спеціальностей: «Суднові енергетичні установки»; «Турбінобудування» та 
«Екологія та охорона навколишнього середовища». 

Виконано розрахунок економічного ефекту від впровадження 
турбоімпактних сепараторів паливних газів в системі паливо підготовки трьох 
ГТД ДН 80 з системою з витратою газу 6500 кг/годину, який показав, що за 
шість років експлуатації для  ГТД  «Укртрансгаз»  він складає більше ніж 150 
тис. доларів США. 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 
АПРОКСИМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
(АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ) 

Автори: Рижков С. С., д. т. н., професор; Літвак С. М., к. т. н., професор; 
Єфімов В. І., доцент 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 
м. Миколаїв 

Статтею 363 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом передбачено «поступове наближення законодавства України до права 
та політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища», яке 
«здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до цієї  Угоди». 

У проекті національній  стратегії наближення (апроксимації) 
законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля (далі — 
Стратегія), що розроблена в рамках відповідного проекту ЄС  та планах 
апроксимації до окремих джерел права ЄС виділяють короткостроковий, 
середньостроковий та довгостроковий періоди. Загальна тривалість процесу 
апроксимації складає 8 років. 

Таким чином, співпіставлення  термінів реалізації Стратегії та 
запровадження окремих Директив ЄС в галузі охорони (якості ) атмосферного 
повітря свідчить про необхідність досить тривалого використання існуючої 
законодавчої та нормативної бази в галузі регулювання забруднення 
атмосферного повітря  з боку регулюючих та контролюючих органів, суб’єктів  
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господарювання тощо. Враховуючи середньострокову перспективу внесення 
докорінних змін у нормативні акти в цієї галузі уявляється доцільним 
розглянути сучасну поточну практику в галузі регулювання викидів 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів, визначити її основні 
вади та прогалини з метою уникнення перешкод  у здійсненні бізнесу, 
корупційних ризиків в процесі поступової трансформації нормативної бази, а 
також запропонувати першочергові заходи, що мінімізують поточні ризики 
вже зараз.  

На цей час процедура надання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин  від стаціонарних джерел визначається Законом України «Про 
охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року  N 2707-XII[4] , та 
низкою підзаконних нормативних актів.  

Кінцевим результатом спільної дії зазначених актів законодавства є 
форма регламенту (інформаційної картки), яка затверджується головою 
обласної державної адміністрації та розміщується на відповідних електронних 
ресурсах дозвільних центрів.  

Метою даного дослідження є визначення та кількісна оцінка основних 
вад діючої дозвільної процедури в галузі екології на прикладі отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів, а 
також розробка узагальненого критерію для оцінки дозвільної процедури, 
визначення шляхів зменшення ризиків відмови та напрацювання відповідних 
заходів для спрощення дозвільної процедури. 

Для суб’єкта господарювання отримання дозволу на викид є 
невід’ємною складовою більш масштабного проекту, пов’язаного з новим 
будівництвом, модернізацією або реконструкцією виробництва. З точки зору 
управління проектами кожна стадія отримання дозвільного документа несе в 
собі небезпеку втрат, непередбачуваних подій та дій розрахунку на щасливий 
випадок, що в сукупності визначається як ризик з усіма його основними 
атрибутами – випадок, що містить ризик, ймовірність та наслідок. 

Для отримання дозволу, одночасно із заявою суб’єктом має бути 
поданий повний пакет  супроводжуючих документів. Отримання кожного 
документа потребує певних витрат часу, фінансових ресурсів, здійснюється за 
окремою процедурою, яка  потребує залучення інших державних органів для 
отримання погоджень та/або інших дозвільних документів, залучення 
спеціалізованих організацій, які мають право на їх виконання, надане в тому 
чи іншому вигляді державою. Всі ці фактори, по-перше ускладнюють, 
здорожують  та подовжують процес отримання дозволу, по-друге, в окремих 
випадках сприяють корупційним проявам. 

Для всебічної оцінки основних аспектів процедури отримання 
зазначеного дозволу пропонується ряд критеріїв для подальшої оцінки,  а саме: 
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 необхідність отримання обов’язкових    висновків, ліцензій, погоджень
інших державних установ, (так/ні); 

 ступені ризику відмови при первинному розгляді складового
документу з таких  підстав, як нормативна невизначеність, або суперечність в 
законодавчих та нормативних актах  ;  суб’єктивний характер оцінки при 
розгляді документу внаслідок наявності диспозитивних норм та формулювань, 
наслідком чого є варіативність  кінцевого рішення; 

 фактична вірогідність відмови у наданні дозвільного документу ( на
підставі аналізу фактичних даних по відмовах в Державному управлінні  
екології та природних ресурсів в Миколаївській області) 

Для кількісної оцінки ступені ризику відмови пропонується бальна 
система оцінки заснована на необхідності додаткових фінансових та часових 
витрат з боку суб’єкта господарювання для виправлення становища. При 
цьому, базою для оцінки фінансових витрат є  сукупні  первинні витрати на 
підготовку повного пакету документів, критерієм оцінки – відсоток витрат на 
доопрацювання пакету документів. Часові витрати оцінюються окремо і 
можуть бути співвіднесені з нормативним терміном видачі дозвільного 
документу. Так,  

1 бал – це усунення непринципових зауважень, незначні додаткові  
фінансові  витрати (до 5%) , додаткові витрати часу  складають до 2 тижнів 
(включаючи термін повторного розгляду документів дозвільним органом) ; 

2 бали − необхідність суттєвого коригування документів, в т.ч. можливе  
перепогодження з іншими дозвільними органами, отримання нових висновків, 
додаткові витрати складають до 30 %  від первинних , витрати часу  - до 2 
місяців ;  

3 бали – неможливість самостійного коригування документів суб’єктом , 
потрібна зміна проектних рішень, та/або заміна виробничого, 
пилогазоочисного обладнання ,після належної переробки документів – 
проходження відповідних експертиз і , як наслідок  - звернення за новим 
дозволом, фінансові та часові витрати співпіставні або перевищують первинні 
витрати. 

Проявом згаданих вище ризиків є вірогідність відмови в  видачі дозволу  
за кожною  складовою дозвільної процедури. При цьому, вірогідність відмови 
(серед загальної кількості випадків відмов)  також оцінюється за бальною 
системою як низька –(1 бал) - до 20 %; середня (2 бали)– 21-50 %; та велика( 3 
бали)  > 50%.  

Добуток ступені ризику та вірогідності відмови свідчіть про складність  
та ризикованість проходження кожного етапу процедури в часовому та 
фінансовому аспекті на цей час. Залучення іншого дозвільного органу на етапі 
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ліцензування розробника та/або одержання попереднього висновку 
враховується додатково шляхом додавання позначки «+».  

Загальна сума факторів складності характеризує процедуру в цілому і на 
цей час складає 27 (6+) балів , що дає можливість  для порівняння з іншими 
дозвільними процедурами, а також вказує шляхи виправлення 
невідповідностей в окремих діючих та тих, що розробляються актах 
законодавства, як в процесі апроксимації, так і в подальшому. Покроковий 
аналіз інформації дає змогу запропонувати заходи щодо виправлення 
становища в розрізі окремих аспектів дозвільної процедури, наприклад :  

 Визначити орган, що здійснює розрахунок фонових концентрацій
забруднюючих речовин при відсутності фактичних даних спостережень за 
станом атмосферного повітря;  

 Ввести електронну чергу реєстрації/розгляду як документу, оскільки
невизначеність у цьому питанні дає змогу скорочення нормативного терміну 
видачі дозволу на основі зацікавленості суб’єкта господарювання( вірогідність 
перевірки, санкції внаслідок роботи без дозволу тощо); 

 Ввести чіткі критерії первинного/ вторинного розгляду документів для
отримання дозволу (30/5 днів); 

 Ввести декларативний принцип реєстрації підприємств ,що
розробляють обґрунтовуючи матеріали змінивши або скасувавши наказ 
Мінекоресурсів України від 13.12.2001 № 465 

Реалізація запропонованих заходів за оптимістичним сценарієм знижує  
ризики та витрати за рахунок спрощення та визначеності процедур та дозволяє 
орієнтовно оцінити сумарний  фактор складності як 12(2+) балів та зробити  
попередній висновок про спрощення дозвільної процедури приблизно вдвічі.  

Таким чином, в роботі визначені та кількісно оцінені основні вади 
процедури отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел викидів та супроводжуючи їх ризики. Запропонований 
критерій – фактор складності дозвільної процедури дає інструмент  для оцінки 
існуючих дозвільних процедур, визначає необхідні напрямки  реформування 
законодавчої та нормативної бази в галузі охорони довкілля, дає можливість 
оцінки взаємної відповідності системоутворюючих нормативних актів різних 
галузей застосування,  зменшення фінансових та корупційних ризиків як для 
суб’єктів господарювання, так і працівників регулюючих органів. 
Запропоновано низку заходів щодо спрощення зазначеної дозвільної 
процедури. 
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КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ ДЛЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ 
СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ 

УДК 628.168.3 

Автори: Гомеля М.Д., Трус І.М., Рисухін В.В.  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут» 

На сьогоднішній день забезпеченість України водними ресурсами є 
досить низькою [1]. В останні роки промислові підприємства займають перше 
місце як по забору води, так і по скиду стічних вод. Близько 80 % води в 
енергетиці та промисловості використовуються в водоциркуляційних системах 
охолодження. Оскільки вода в системи подається без попередньої підготовки, 
тому значну частину її (від 8 до 30 %) скидають у водойми для підтримання 
рівня вмісту солей та солевого балансу. При цьому відбувається забруднення 
води іонами міді і цинку, які вимиваються з мідних і латунних конденсаторів, 
а також теплове забруднення водойм. Тому однією з найбільш важливих 
проблем є перехід до замкнутих водоциркуляційних систем охолодження, що 
дозволить суттєво скоротити забір води для промислових потреб та значно 
зменшити об’єми промислових стічних вод. Вирішення проблеми ефективної 
стабілізаційної обробки води можливе за допомогою інгібіторів корозії і 
накипоутворення, глибокої очистки води іонним обміном та інших методів. 
Варто відзначити, що відсутність методів деаерації підживлюючої води 
призводить до інтенсифікації процесів корозії котлів, трубопроводів і 
теплообмінників [2]. 

В роботі як сталізатори накипоутворення використовували відомі 
реагенти – триполіфосфат натрію, нітрилотриметилфосфонова кислота 
(НТМФК), оксиетилендифосфонова кислота (ОЕДФК), а також синтезовані 
натрієву сіль диметилсульфонат фосфінової кислоти (НДМСФК) та 
метилдисульфонат  натрію (МДСН).  

Висока ефективність фосфонових кислот забезпечується за рахунок 
утворення хелатних структур. Синтезовані НДМСФК і МДСН так само здатні 
до утворення хелатних структур і не поступаються ефективністю фосфоновим 
кислотам. Оцінку ефективності інгібіторів здійснювали по зміні залежності 
жорсткості води і при її нагріванні до температури 90 – 100 0С. Встановлено, 
що найвищу ефективність забезпечують фосфонові кислоти – ОЕДФК та 
НТМФК. Синтезований новий інгібітор метилдисульфонат натрію, при синтезі 
якого не використовуються сполуки фосфору, за ефективністю не 
поступається фосфоновим кислотам. Проведені дослідження на Дніпровській 
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воді дозволили встановити, що стабілізаційний ефект при використанні МДСН 
підвищується зі збільшенням дози реагенту і становить 97% при дозі  5 мг/дм3. 
Собівартість даного інгібітора в десятки разів нижча в порівнянні з відомими 
стабілізаторами накипоутворення.  

Вододефіцитні промислові регіони в системах охолодження часто 
використовують високомінералізовані води з високою жорсткістю, 
карбонатний індекс яких перевищує 70 (мг-екв/дм3)2. Без спеціальної обробки 
такі води не придатні для використання в системах охолодження. Для 
стабілізаційної обробки води для заводу Донецьк-сталь, де для систем 
охолодження планувалось використання шахтної води (шахта ім. Горького), 
була розроблена композиція сірчаної і фосфонової кислот. Використання даної 
композиції забезпечує 100 % стабільність води при її карбонатному індексі 204 
(мг-екв/дм3)2. При цьому витрата сірчаної кислоти не перевищує 50 мг/дм3, а 
фосфонових кислот – 1 мг/дм3. Такі ж результати отримано при застосуванні 
суміші сірчаної кислоти і МДСН. 

Фосфонові кислоти та МДСН є ефективними інгібіторами корозії сталі 
Ст 3 в прісних водах. Ефективність інгібіторів корозії збільшується в 
присутності іонів цинку в динамічних умовах. 

Корозійна агресивність води збільшується зі збільшенням рівня 
мінералізації, при підвищенні солевмісту від 0 до 100 г/дм3. Відмічено, що 
швидкість корозії з підвищенням рівня мінералізації в більшій мірі зростає для 
кольорових металів, а саме – міді і латуні і в меншій мірі для сталі, що 
обумовлене руйнуванням оксидної плівки на поверхні кольорових металів, за 
рахунок підвищення електропровідності розчинів. В цілому корозійна 
агресивність високомінералізованих розчинів обумовлена значним вмістом 
хлорид або сульфат аніонів, які перешкоджають формуванню пасиваційної 
оксидної плівки на металі та створенню дифузійного бар’єру у вигляді оксидів 
металів. Крім того, за високої електропровідності розчину інтенсивне 
окислення металів в анодній області відбувається за рахунок контакту анодної  
і катодної області, що сприяє активному зв’язуванні кисню. 

В цілому теза про зниження корозійної агресивності води із 
підвищенням солевмісту в межах від 30 – 100 г/дм3 із зниженням розчинності 
кисню не підтверджується. Це обумовлено тим, що концентрація розчиненого 
кисню при вмісті NaCl на рівні 100 г/дм3 є досить високою і перевищує 4 
мг/дм3, що достатньо для окислення металів у водному середовищі. 

Оскільки наявність кисню в водних середовищах призводить до різкого 
підвищення швидкості корозії металів, навіть таких, як латунь, мідь та сталь, 
тому для зниження корозійної агресивності води доцільно застосовувати 
методи деаерації. Одними з найбільш розповсюджених методів знекиснення 
води є її фільтрування через модифіковані сорбенти – редоксити, які мають 
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відновлювальні властивості. В роботі [3] було вивчено процеси знекиснення 
води на високоосновному аніоніті АВ-17-8 в SO3

2- формі і встановлено, що 
даний аніоніт доцільно застосовувати з загальним вмістом аніонів не більше 6 
мг-екв/дм3. Також досить добре вивчені процеси вилучення кисню з води при 
використанні в якості редокситів катіонітів, що модифіковані Fe(ОН)2 [4]. 
Проведені дослідження показали, що швидкість корозії металів: сталі Ст 3, 
міді М-2 і латуні Л62 у розчині хлористого натрію суттєво знижується в 
деаерованій воді. Виходячи із цього було визначено вплив сульфіту натрію на 
швидкість корозії металів у сольових розчинах і показано, що даний реагент 
забезпечує ефективний захист металів від корозії внаслідок деаерації води за 
рахунок відновлення кисню. 

Таким чином в результаті проведення досліджень: 
- визначено умови захисту теплообмінного обладнання від 

накипоутворення в прісних і мінералізованих водах; 
– розроблено нові високоефективні стабілізатори накипоутворення та

корозії металів на основі сульфонатів, що забезпечують ефективне 
використання води в системах охолодження; 

– визначено вплив рівня мінералізації води на стійкість металів до
корозії; 

– встановлено, що надійному захисту металів від корозії в
концентрованих розчинах солей, сприяє деаерація води; 

– показано, що обробка мінералізованих вод сульфітом натрію сприяє
надійному захисту металів від корозії. 
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Тамазашвили, В. С. Камаев, М. Д. Гомеля // Энерготехнологии и 
ресурсосбережение. – 2011. – № 6. – С. 58–62.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ  

МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

УДК 628.165:621.44 

Авторы: Шевцов А.П., д.т.н., профессор 
Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова 

Актуальность организации экологической безопасности объектов 
морской инфраструктуры обосновывается морской доктриной государства. 

Согласно доктрине основными заданиями государственной морской 
политики является поддержка и развитие морехозяйственной деятельности на 
технологическом, экологическом и социальных уровнях, которые 
обеспечивали потребности общества и конкурентоспособность государства. 

Морская инфраструктура должна иметь развитую систему судоходства, 
портового и материально-хозяйственного обеспечения. Она включает 
судоходные каналы, навигационное оборудование, порты, базы технического 
обслуживания, судоремонтные заводы, центры снабжения, склады и другие 
объекты. Порты должны располагать широкими возможностями по 
рассредоточенной стоянке судов, их ремонту и снабжению всеми видами 
материально-технического обеспечения. 

Такая система объектов морской инфраструктуры может быть 
представлена  в виде — многоуровневой системы из взаимодействующих 
элементов, объединяемых в подсистемы нескольких уровней для достижения 
цели функционирования (целевой функции) и к ней могут быть применены 
методы системного подхода. 

Научная цель применения системного похода при организации 
экологической безопасности  объектов морской инфраструктуры связана с 
постановкой и решением задач: расширения и углубления знаний об 
особенностях взаимодействий объектов в системе; изучения новых  свойств; 
повышения эффективности функционирования системы при снижении рисков 
экологической опасности. 

Проблема согласования цели организации экологической безопасности  
и повышения эффективность функционирования системы объектов морской 
инфраструктуры формализуется критерием эффективности системы, который 
является показателем полноты достижения цели  функционирования системы.  

Показателями полноты достижения цели функционирования системы 
могут быть экономические, стоимостной и безопасности. Выбор этого 
показателя является  заключительным этапом формулировки  целей и задач 
системы и зависит от состояния окружающей систему внешней среды. 
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Предварительно объекты системы формально описываются в виде 
математических и логических зависимостей. Далее определяется алгоритм 
управления для достижения наибольшей эффективности организации 
экологической безопасности объектов системы,  выделяются его подсистемы, 
определяются функции каждой подсистемы и каждого элемента в них, 
описываются связи внутри системы и по отношению к внешней среде. При 
этом решаются следующие проблемы. 

Проблема отдельный элемент и система элементов. Если каждый 
отдельный элемент функционирует наиболее эффективно, то, как правило, вся 
система при функционировании не достигает возможной эффективности.  То 
есть здесь почти всегда возникают противоречия. 

Проблемы оценки связей в системе. В системе существуют различные 
функциональные связи между отдельными элементами подсистем, 
подсистемами разных уровней и связи с внешней средой. В системах морской 
инфраструктуры можно выделить следующие связи: информационные, 
материальные, социальные и финансовые. Эти разнородные показатели 
необходимо привести к обобщаемому показателю экологической 
безопасности. Без такого согласования невозможно будет установить 
показатель эффективности системы в целом. 

Проблема оценки связей в системе. Функциональные показатели связи 
системы имеют стохастичную, вероятностную природу и их значения в 
фиксированный момент времени нельзя предсказать достаточно точно. 
Поэтому при системном анализе приходится иметь дело не с конкретными 
значениями величин, а с их оценками по прошлым наблюдениям или по 
прогнозам на будущее. Следовательно, выводы системного анализа и 
полученные на его основе рекомендации не полностью достоверны и содержат 
риски. 

Проблема эксперимента с системой. При системном анализе надо 
экспериментировать не над объектами системы,  а над ее моделями. В 
частности, использовать математическое моделирование. При математическом 
моделировании систем объектов морской инфраструктуры используются 
количественные, качественные и логические показатели. 

Проблема достоверности модели системы. Достоверность или 
адекватность модели не может быть очевидной по экспериментально 
проверенным результатам для отдельных элементов системы и полностью 
изолированной  от окружающей среды. То есть  результаты о характеристике 
системы, полученные при моделировании, могут быть обоснованными 
выводами для отдельных элементов внутри системы,  но, возможно, что эти 
выводы не имеют никакого отношения к системе в целом и ее связям с 
окружающей средой. 
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Проблема приоритета элементов в системе по величине вклада элемента  
в конечный результат. Решение этой проблемы связано с управляющими 
воздействиями на систему, которые производятся через некоторые интервалы 
времени. При решении этой проблемы необходимо определить 
количественный вклад   каждого элемента подсистем в общий результат и его 
достоверность с помощью метода статистических испытаний (Монте Карло). 
Более того существующие современные методы математической статистики 
позволяют количественно оценивать доверие результатов моделирования.  

Проблема принятия управляющих решений. Управление с единой целью  
повышения эффективности функционирования системы (однокритериальная 
задача)  или с одновременным достижением нескольких целей 
(многокритериальная задача) не всегда заключаются в изменениях уровня 
некоторых входных параметров —  это могут быть варианты и структурных 
перестроек системы.  

Для практического применения  системного  анализа для исследования 
экологической безопасности объектов морской инфраструктуры свойств и 
последующего ее управления применяют следующий алгоритм действий: 
постановка задачи исследования, построение модели исследуемой системы, 
предварительное математическое моделирование, проверка результатов 
моделирования на достоверность, настройка модели на краевые условия, 
осуществление решения задачи.  

При постановке задачи организации экологической безопасности 
объектов морской инфраструктуры необходимы технико-экономические и 
экологические условия. На этом этапе устанавливаются ограничения на 
структуру системы, способы управления, финансирование, цели и варианты 
действий. На этом этапе устанавливаются и фиксируются условия  
эффективности экологической безопасности при деятельности системы. При 
этом специалист по экологической безопасности, как администратор системы, 
должен знать, что надо  сделать, а специалист в области системного анализа — 
как это сделать. Следовательно, специалистам экологам надо научиться и тому 
и другому. Построение модели изучаемой системы в общем случае можно  
представить в виде зависимости: E = f(X,Y), где E - вектор количественного 
показателя эффективности системы в плане достижения цели ее экологической 
безопасности (критерий эффективности); X - вектор управляемых переменных 
системы;  Y - вектор неуправляемых внешних по отношению к  системе  
воздействия. Если внешние  воздействия незначительны, то решение модели 
возможно в условиях определенности, а если внешние  воздействия 
значительны, то в условиях неопределенности или противодействия. 

Системный подход к решению практических задач с системами объектов 
морской инфраструктуры, особенно для задач со многими десятками сотен или 
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даже тысячами переменных, привел к появлению специализированных, 
типовых направлений как в области теории анализа, так и в практике. 
Специалистам в области экологического администрирования надо знать эти 
задачи хотя бы на уровне постановки и способа решения соответствующих 
систем. 

Так как целью системного анализа является  отыскание способа 
наиболее эффективного функционирования системы с учетом ограничений на 
ресурсы, то метод  решения таких задачи является метод математического 
программирования, в частности, — линейного программирования.  

Если постановки задачи исследования системного анализа приводит  к 
выводу о наличии нескольких целей функционирования системы, тогда такая 
система может иметь главную цель и второстепенные в виде наличия 
ограничений или условий, нарушение которых невозможно. Критерий 
эффективности системы при наличии нескольких целей приходится выражать 
через эффективности отдельных стратегий  виде:  Es  =  St Ut , где St  - 
стратегии отдельных целей, Ut - весовые коэффициенты отдельных целей. 

Реальные системы объектов морской инфраструктуры и их показатели 
экологической безопасности подвержены воздействию окружающей среды как 
воздействиям стохастического типа - случайных величин  или случайных 
событий.  Стохастичность воздействия на связи между элементами системы 
является основной причиной риска результатов системного анализа. Если 
вместо самой случайной  величины X приходится  использовать ее 
математическое ожидание Mx., то оценка вероятности ошибки возможна 
только при информации о законе распределения случайной величины.    
Отсутствие возможности получить информацию о законе распределения 
случайной величины компенсируется применением метода планирования 
эксперимента, теоретической и методологической основой которого является 
факторный анализ. 

В завершении описания методов организации экологической 
безопасности объектов морской инфраструктуры методами системного 
анализа следует рассмотреть случаи в которых нет возможности описать 
элемент системы, подсистему и систему в целом аналитически, используя 
системы уравнений или неравенств. Такие системы называют плохо 
организованными или слабо структурированными. Анализ таких систем 
выполняется научно обоснованным подходом — признании скрытых, 
неизвестных причин и законов процессов. Такие причины называют 
латентными факторами, а особые свойства процессов — латентными 
признаками. 

Анализ таких систем использует два метода. Первый из них это метод 
многомерного статистического анализа, а второй – кибернетический.



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 16 

CURRENT AWARENESS AND EXISTING APPROACHES TO 
MANAGE FLOATING ORGANIC MATERIAL ACCUMULATED IN 

RESERVOIRS 

Authors: Oleksandra Shumilova, Doctoral student1,2, Prof. Dr. Klement 
Tockner1,2, Prof. Dr. Christiane Zarfl3  

1 Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB), Berlin, 
Germany  

2 Institute of Biology, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany  
3 Center for Applied Geosciences, Eberhard Karls Universität Tübingen, 

Tübingen, Germany 

River fragmentation by dams leads to entrapment of material that is floating 
on the water surface due to its properties and the dimensions of the river. Floating 
organic material (FOM) consists of logs, branches, leaves and can contain a fraction 
of anthropogenic waste. In order to avoid damage of turbines and other 
infrastructure, prevent difficulties in operation and loss of electricity, provide good 
aesthetic look and conditions for recreational activities, managers of dams remove 
accumulated material. At the same time, FOM has important ecosystem functions: it 
is a hydro-geomorphologic agent, a nutrient resource and a long distance 
transportation vector for organisms attached to it.  

Taking the predicted boom in hydropower development in the upcoming years 
into account, we aim to analyze existing approaches to deal with FOM in reservoirs 
through reviewing available research papers, companies’ reports and personal 
communication with environmental managers. 

Results of our review indicate that in a vast majority of cases FOM is treated 
as waste. In some cases, it is separated after extraction and anthropogenic fractions 
are disposed at landfills or recycled while natural fractions (such as wood, branches) 
are used for heating or in few rare cases for recreational activities, in habitat projects 
or passed downstream after removal (Conowigo hydroelectric project, the Upper 
American River Project in California, Mosinee Hydroelectric Project in Wisconsin 
respectively). 

According to the current legislation in European countries (Austria, Germany, 
Italy, Switzerland), material extracted from rivers cannot be returned. This fact has 
already initiated a discussion on developing better scientific and managerial ground 
on treatment of material that accumulates at dams. In Germany a special working 
group for screening material in waters was established within the Association for 
Water, Wastewater and Waste (DWA, 2008).  
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At hydropower plants in River Rhone in France managers mechanically 
remove wood either with a crane or extraction grill or organise extraction campaigns 
using a boat when large part of the reservoir’s surface is covered. For example, at 
Genissiat dam extractions occurred 25 times between 1989 and 1998. Here, the 
average time between extractions was 108 days (Moulin and Piegay, 2004). 
Extracted material is separated and is then either buried, incinerated, composted or 
used as a fuel (dams located at Adore, Isere, Rhine and Rhone rivers, described in 
Moulin and Piegay, 2007). At the Verbois dam located on river Rhone around 95% 
of trapped material is represented by large wood of natural origin, which also has 
high heating values approximate to 17.5-20 MJ/kg (dry weight). In the paper by 
Viquerat et al. (2006) it was proposed to use extracted wood as an addition to wood 
waste burned at the centre for biomass waste, however, appropriate extraction-
transformation of wood is necessary in order to avoid its contamination by 
sediments.  

In Switzerland, attention to floating wood was given with respect to flood 
events that occurred in 2005 and 2009 and special management plans were 
developed to identify locations of retention structures (Waldner et al., 2007).  

In river Drina in Serbia, not only reservoirs’ operators, but also volunteers are 
engaged to remove floating material from reservoirs. The highest fraction of the 
material is made up by anthropogenic waste (particularly, in the Zvornik reservoir). 
Waste is transported for recycling and man-made wood is given to local farmers for 
fuel (Zupanski, 2012). Scientists are concerned about the transportation of waste 
downstream during artificial overflow occasions necessary for flood prevention. 

In some regions of the United States, debris studies are part of the Federal 
Energy Regulatory Commission Integrated Licensing Process for hydropower 
reservoirs. Dam operators are required to present debris management plans with the 
purpose to analyse hydrologic conditions that lead to entrapment of wood, review 
management practices, access beneficial types of wood that should not be removed, 
and allocate finances for the removal of wood (Kleinschmidt Energy and Water 
consultants, 2008, and references therein). In order to prevent debris arrival to the 
main reservoirs, diversions and collection systems are introduced. 

In Japan, managers of publicly managed dams (coordinated by Ministry of 
Land, Infrastructure, Transport and Tourism) record information on the amount of 
extracted wood, and information on 131 dams was retrieved by Seo et al. (2008) 
regarding annual large wood carbon export. 

Conclusions 
Results of our review show that the issue of FOM accumulation in reservoirs 

is relevant for many regions of the world, and there is a number of open questions 
that scientists and dam operators have to answer. First of all, it is necessary to find 
an appropriate way how to treat FOM taking its environmental importance but also 
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possible hazards for people and the infrastructure into account. Negative ecological 
consequences of wood removal from rivers have already been recognized, but it is 
also not possible to reintroduce completely the material extracted from dams to 
downstream parts of the river as it can be mixed with anthropogenic waste. Analysis 
of FOM’s composition can be an important tool for environmental managers and can 
allow answering questions on where to clear riverbanks, where  the material comes 
from and whether the maintenance of the watershed is efficient from an 
environmental point of view. Last, but not least, there are still a lot of open questions 
related to the environmental functions of FOM. We know that it could be a dispersal 
vector for terrestrial and aquatic invertebrates, but the scale of consequences of 
material extraction and utilisation for biodiversity and ecosystem sustainability at 
different levels and in different regions (e.g. temperate vs tropics) are not known. 
Also, most of the literature focuses on large wood. Thus, more information is 
required in relation to other fractions of floating material (plants, leaves) and their 
environmental importance.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КНР 

УДК 005:621.1:338.28 

Авторы: 1Ю.Н. Харитонов, 2Пяо Пин 
1Украина, Национальный университет кораблестроения имени адмирала 

Макарова 
2КНР, Энергетическая компания 

Необходимость перевода на качественно новый уровень всех элементов, 
составляющих систему муниципального теплоснабжения (СТ) КНР 
(теплогенерирующие комплексы и установки, тепловые сети, объекты 
теплоснабжения), регламентируется, прежде всего, несоответствием их 
основных характеристик требованиям, предъявляемым к ним по 
энергетической эффективности, надежности, воздействию на окружающую 
среду  [1]. Ряд основных положений по реформированию систем 
энергоснабжения КНР приведен в утвержденной энергетической программе 
[2]: государство координирует развитие энергетики в городах и сельских 
районах, развивает энергетическую инфраструктуру и основные социальные 
услуги, стремится устранить энергетическую «бедность» и улучшает условия 
использования гражданами энергии; государство осуществляет контроль над 
общим потреблением энергии и интенсивностью ее потребления; работает над 
созданием системы экономного производства и потребления энергии, 
способствует ускорению темпов строительства энергоэффективного и энерго-
сберегающего общества; государство поощряет укрепление концепции раз-
вития экологически чистой и низко-углеродной энергетики, координирует раз-
работку и использование энергетических ресурсов, не нарушающих экосреды. 

На основе анализа статистических данных рассмотрены общий 
энергетический баланс КНР, баланс использования угля, удельное 
потребление энергетических ресурсов, а также основные данные о работе 
системы теплоснабжения (табл.1,2, фрагмент). 

Особое внимание со стороны правительства КНР получили 
энергосберегающие и экологосберегающие технологии комбинированного 
производства тепла (ТЭЦ) и централизованного теплоснабжения и охлаждения 
(DHC). Политика по содействию развития ТЭЦ / DHC позволили КНР стать 
второй по величине страной с точки зрения установленной мощности ТЭЦ. 
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Таблица 1. Общий энергетический баланс КНР  

Таблица 2. Баланс использования угля в КНР 

Таблица 3. Основные статистические данные о работе СТ КНР  
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К особенностям проектов развития систем теплоснабжения, а 
соответственно и предприятий теплоснабжения в КНР, следует относить, 
прежде всего, различные климатические условия, в которых реализуются 
данные проекты. В своем большинстве проекты развития систем 
теплоснабжения неравномерно районированы, их актуальность (формирование 
и реализация) характерна для северо-восточных и северо-западных регионов 
КНР. Это обосновывает географическое расположение основных объектов 
теплоснабжения, а также производств системы теплоснабжения КНР. 

Процессы урбанизации китайского населения в последние годы идут 
беспрецедентными темпами. В настоящее время, примерно, половина 
населения Китая живет в городских районах, по сравнению с 19% в 1980 году. 
К 2030 году прогнозируется рост числа жителей в городских поселениях до 
одного миллиарда. Это в свою очередь определяет потребность в развитии 
централизованного отопления. 

Вполне очевидно, что в условиях плотной городской застройки 
проблемы экологии, при формировании проектов и программ развития 
муниципальных систем теплоснабжения, приобретают особую актуальность.  
При этом определяющими факторами загрязнения окружающей среды 
выступают принятые в качестве основного и вспомогательного виды 
энергетического ресурса и тип теплогенерирующей установки. 

Применительно к условиям КНР проекты развития предприятий системы 
теплоснабжения приобретают большую социальную значимость. Следует 
учитывать, что развитие предприятий системы теплоснабжения КНР дают 
кумулятивный эффект, связанный с необходимостью перевода большого числа 
зданий, построенных до 1990 года, на повышенные стандарты энергетической 
эффективности. 

Список использованной литературы 
1. CHP and DHC in China: An Assessment of Market and Policy

Potential [Электронный ресурс]  http://www. cleanenergyministerial. Org  / Portals 
/2/pdfs /CHP%20Workshop/ Araceli_IEA – Загл. с экрана. 

2. China Statistical Year Book [ Электронный ресурс ] / http: //www.
stats. gov. Cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm/. – Загл. с экрана. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СТУПЕНЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ ПАЛИВНОГО ГАЗУ ГТД 

УДК 629.12.03 

Автори: Рижков С.С., д-р техн.наук, професор; Сербін С.І., д-р техн. 
наук, професор; Рижков Р.С., аспірант 

Національний университет кораблебудування імені адмірала Макарова,  
м. Миколаїв 

Стиснений паливний газ для енергетичних установок характеризуються 
полідисперсним складом дисперсної фази, та описуються за ГОСТ 5542-87, 
ГОСТ 21199-82, ОСТ 51.40-93. Параметрами: - щільність при нормальних 
умовах - від 0,66 до 0,8 кг/нм3; -тиск робочого середовища на вході в сепаратор 
– 20-40 кгс/см2; температура на вході: - 20 ...+60 оС; - вміст твердих частинок
на вході - не більше 40 мг/кг; вміст твердих частинок розміром понад 10 мкм - 
не більше 6 мг/кг; - вміст рідких фракцій (газовий конденсат, крапельна 
волога) - не більше 10 мкм.  

Для детального дослідження основних характеристик ступеня 
попереднього очищення газу від високодисперсних частинок було розроблено 
3-D модель першої, другої ступені та сепаратору в цілому в системі 
тривимірного моделювання Компас-3D. Робоча розрахункова сітка побудована 
згідно з геометричними характеристиками конструктивних рішень варіантів 
сепаратору.  За допомогою програмного пакету Ansys Fluent побудовані 
повздовжні перерізи для подальшого дослідження основних гідродинамічних 
характеристик ступені попереднього очищення газу у 3-D постановці: 
розподілу кінетичної енергії турбулентності та швидкостей у робочій ділянці з 
діапазоном початкових витрат робочого тіла G = 500-2200 кг/год. Узагальнена 
тривимірна розрахункова модель уніфікованого сепараційного модулю 
сепаратора паливного газу упрограмі ANSYS в трьох варіантах наведено на 
рис.1. Перший ступінь очищення газу від високодисперсних частинок 
складається з вхідного сопла, що звужується від 70 до 40 мм в діаметрі. При 
проходженні сопла потік змінює напрям руху на 90 градусів. 

Другий ступінь представляє собою уніфікований сітковий гофрований 
сепараційний елемент, що складається з п’яти рядів проволоки діаметром 1 
мм. В даній ступені відбуватиметься очищення робочого середовища від більш 
дрібних частинок дисперсної фази. Після проходження другої ступені 
очищення робоче середовище потрапляє в другу секцію сепараційного 
модулю: в конструктивному варіанті 3 – через щілину шириною 5 мм 
розташовану по колу (уніфікована конструкція трубок діаметром 5 мм, 
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розташованих по колу), в конструктивних варіантах 1 і 2 – внаслідок зміни 
напрямку руху потоку на180 градусів. В другій секції робоче середовище 
проходить через три секції канавок на стінках каналу, що впливатиме на 
турбофоретичне осадження частинок. І потрапляє в третю секцію сепаратора, в 
якій через щілину шириною 5 мм потрапляє в четверту секцію і через вихідний 
патрубок виходить з сепараційного блоку. 

а) б) в) 
Рисунок 1. Тривимірна розрахункова модель уніфікованого 

сепараційного модулю сепаратора паливного газу упрограмі ANSYS. 
Конструктивне рішення № 1 (а), № 2-(б) та 3 – (в). 

Результати теоретичних розрахунків показали, що коефіцієнт осадження 
полідисперсної фракції в перших ступенях сепараторів приймає значення від 
50 до 60 %. При цьому найбільші значення він набуває для розрахункової 
геометрії варіанта 2. Збільшення витрати робочого середовища для геометрій 
варіантів 2-3 призводить до збільшення значень сумарного коефіцієнта 
осадження внаслідок збільшення турбулізації потоку та позитивного впливу 
турбофоретичного ефекту на осадження частинок. Із збільшенням витрати 
робочого середовища від 500 до 2200 кг/год. значення сумарного коефіцієнта 
осадження зменшується для розрахункової геометрії варіанта 1 . Це можна 
пояснити особливістю конструкції даної ступені сепаратора, що призводить до 
значних значень перепаду тисків та неможливості її застосування для великих 
витрат робочого середовища (1000-2200 кг/год). 

Виконано варіантні розрахунки процесів осадження полідисперсних 
частинок в перших і других ступенях сепараторів для очищення паливних 
газів в двохвимірній постановці. На рис.2 наведено графік залежності 
сумарного коефіцієнта уловлювання в перших і других ступенях сепараторів з 
10 рядами коагуляційної сітки від витрати робочого середовища. Коефіцієнт 
осадження полідисперсної фракції після двох ступеней сепараторів приймає 
значення від 70 до 80 %. Тобто для других ступеней очищення сумарний 
коефіцієнт осадження полідисперсної фракції приймає значення близько 20 %. 
При цьому найбільші значення він набуває для розрахункової геометрії 
варіанта 2. Аналогічно дослідженням перших ступеней сепараторів 
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збільшення витрати робочого середовища для геометрій варіантів 2-3 
призводить до збільшення значень сумарного коефіцієнта осадження 
внаслідок збільшення турбулізації потоку та позитивного впливу 
турбофоретичного ефекту на осадження частинок. 

а) б) 

в) г) 
Рисунок 2 – Графік залежності сумарного коефіцієнта осадження  в 

уніфікованих модулях сепараторів паливного газу з 10 рядами  сітки в перших 
ступенях (а), в перших і других (2) та сумарний по сепаратору (в). 
Оптимізована тривимірна модель сепаратору (г). 

Із збільшенням витрати робочого середовища значення сумарного 
коефіцієнта осадження зменшується для розрахункової геометрії варіанта 1 
через особливість конструкції першої ступені даного сепаратора і 
неможливості її застосування для великих витрат робочого через великий 
перепад тисків. На рис.6 наведено графік залежності сумарного коефіцієнта 
уловлювання уніфікованих сепараційних модулях з 10 рядами коагуляційної 
сітки від витрати робочого середовища. Коефіцієнт осадження полідисперсної 
фракції після двох ступенів сепараторів приймає значення від 85 до 99 %. 
Згідно проведених розрахунків оптимальною конструкцією є геометрія 
варіанта 2, для якої значення сумарного коефіцієнта осадження 
полідисперсних частинок є найбільшими для кожної окремої ступені та для 
всієї конструкції. Геометрія варіанта 1 уніфікованого сепараційного модулю 
сепаратора паливного газу може застосовуватися лише для невеликих значень 
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витрат робочого середовища (500 кг/год).  Застосування її для більших витрат 
призводить до значних перепадів тисків та невисоких значень сумарного 
коефіцієнта осадження полідисперсних частинок.В результаті розрахунків та 
інженерно-конструкторських рішень, була розроблена та оптимізована 
тривимірна модель ступені попереднього очищення газу. На рис. 2,г зображена 
оптимізована тривимірна модель ступені попереднього очищення газу, яку 
було виготовлено та досліджено. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ  
ЦІЛИХ ЗНОШЕНИХ ШИН ПРИ ПІРОЛІЗІ 

УДК 658.567 

Автори: Маркіна Л.М., к. т. н, доцент 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова  

Існуючі технології піролізу не передбачають термічну утилізацію цілих 
автошин в безперервному режимі з  максимальним коефіцієнтом заповнення 
реактора, оскільки, об’ємна геометрична структура автошин не дозволяє 
заповнювати реактор без повітряно-газових пустот, що різко знижує 
коефіцієнт заповнення реактора, а це в свою чергу знижує продуктивність та 
енергетичний потенціал піролізних установок при  збільшенні енергетичних 
затрат. 

Для опису процесів поширення тепла в середині протяжного реактора з 
зовнішнім нагрівом, при заповнені його автошинами з послідуючим їх 
стисканням, досліджуються реологічні характеристики цілих автошин в трьох 
зонах реактора з  різним фізичним станом термопластичної гуми автошини. 
Умовно розділені зони відповідають температурним інтервалам: І зона - 100 – 
120оС, ІІ - 200 – 350оС, ІІІ - 400 – 600 оС. 

Ефективна теплопровідність шару автошин в першій і другій зонах може 
бути прирівняна  до теплопровідності комбінованого елементу першого типу з 
усередненими параметрами трьох компонентів - гума, димові гази, бортові 
металеві кільця. Перша і друга зони є перехідними, тому при розрахунках 
температурних полів при переносі тепла, розглядається тільки третя зона. В 
третій зоні розглядається теплопровідність комбінованого елементу другого 
типу з усередненими параметрами двох компонентів – термопластичної гуми і 
бортових металевих кілець. 

Загальна щільність маси автошин з урахуванням маси металевих 
бортових кілець різко збільшується починаючи з температури 300оС. 
Виходячи з того, що процент металу з високою теплопровідністю по 
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відношенню до гуми збільшується, то при несиметричній системі 
розташування автошин в реакторі це суттєво впливає на загальну 
теплопровідність в середині реактора. В третій зоні вона різко збільшується за 
рахунок безпосереднього теплового контакту бортових кілець, які розташовані 
несиметрично по всій площі перетину реактора. В кінці третьої зони при 
процес піролізу входить в стаціонарний режим, якщо прийняти твердий 
залишок за 100% то, при цьому, вуглець (пірокарбон) буде складати – 75%, а 
металеві бортові кільця – 25%. Остаток вуглеводнів в пірокарбоні не 
перевищує 2 – 3%, тому він не враховується при моделюванні процесу. 
Величину стискання, можна  приймати постійною, для заданої величини ро 
можна прийняти в границях 0,18 – 0,2 кг/см2, при цьому час піролізу автошин 
зменшується на 25 –50% при порівнянні з відомими технологіями піролізу 
автошин в ретортних реакторах, які працюють в циклічному режимі. 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ  
В БАГАТОФАЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

МОРСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
АЕРОЗОЛЬНИМИ ГРАДІЄНТНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ  

УДК 629.12.03 

Автор: Рижков С.С., канд. техн. наук, доцент 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 

м. Миколаїв 

Для створення високоефективного очисного обладнання енергетичних 
установок морських об’єктів потрібно використання інтенсивних технологій, 
що характеризуються сумісними гідродинамічними, тепловими і масооб-
мінними процесами. Науковою проблемою створення такого обладнання є 
вивчення особливостей градієнтного переносу фази в прикордонних шарах 
багатофункційних поверхонь за рахунок термо-, акустико- та фотофоретичних 
ефектів і сил  поверхневого натягу у межах внутрішньої (протікання у каналах) 
та зовнішньої (обтікання припон) задач. 

Течії, які впливають на підвищення ефективності очистки не змоде-
льовані і потребують додаткового аналізу з метою визначення їх впливу на рух 
двофазних середовищ. Для аналізу взаємодії особливостей градієнтного пере-
носу фази в прикордонних шарах їх треба розділити, але в подальшому ці дії 
повинно синтезувати, так як в реальному перебігу всі ці взаємодії 
здійснюються одночасно.  
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У попередніх роботах з’ясовано, що турбулентність яка генерується 
сіткою породжує лише квазіізотропне поле пульсацій і поки що не оцінено 
наслідки, пов'язані з неізотропним градієнтним впливом.  

Іншою фундаментальною проблемою є аналіз наслідків накладення не-
ізотропної турбулентності на перебіг з постійним поперечним зсувом. Про-
ведений вище аналіз дає загальне уявлення про основні завдання і проблеми, 
дослідження яких потрібно здійснити для впровадження градієнтного 
переносу фази в прикордонних шарах багатофункційних поверхонь за рахунок 
термо-, акустико- та фотофоретичних ефектів і сил  поверхневого натягу. 

Об’єктом дослідження є процеси очищення в аерозольних 
середовищах. Предмет дослідження – процеси градієнтного переносу в 
прикордонних шарах багатофункційних поверхонь при очищенні аерозольних 
середовищ. Метою роботи є  обґрунтування способів інтенсифікації процесів 
очистки  дисперсних багатофазних потоків шляхом градієнтної інтенсифікації 
процесів переносу в прикордонних шарах багатофункційних поверхонь при 
очищенні аерозольних середовищ в енергетичних установках  та розробка на 
їх основі високоефективних інноваційних технологій. 

Головна ідея інтенсифікації переносу в багатофазних потоках наступна - 
так як  тільки градієнт фізичного поля виявляє напрям і значення 
максимального переносу, то сумісне використання дії декількох фізичних 
полів досягає більш позитивного результату при дії сил переносу в одному 
напрямі. Ідея інтенсифікації переносу в багатофазних потоках ґрунтується на 
наступних гіпотезах:  умови досягнення неізотропної турбулентності при течії 
багатофазних потоків крізь сітчасті поверхні з послідуючим використанням 
напрямів максимальних пульсацій до поверхонь осадження є додатковим 
потенціалом інтенсифікації процесів сепарації; раціональне сумісне 
використання різних способів по розділенню аерозольних середовищ як 
системи дій дозволяє отримати додатковий позитивний результат відносно 
суми індивідуальних результатів окремих способів, що є причиною пасивної за 
рахунок внутрішньої енергії потоку і  активної за рахунок зовнішньої енергії 
інтенсифікації переносу; системність послідовності способів переносу 
частинок в потоці в умовах вихідних даних оточуючого середовища дозволяє 
використовувати сукупність інтегральних показників  в межах їх попереднього 
визначення для досягнення більш високих рівнів інтенсифікації. 

Складну систему аерозольних середовищ у вигляді дисперсного 
багатофазного потоку, розділяють на відокремлені області та ізольовано 
вивчають процеси, які відбуваються у них. Ізольоване вивчення аналітичними 
методами області градієнтної течії, пристінної області дозволяє виділити 
характерні зони у кожної області. На границях вихідні параметри попередніх 
зон служать початковими для наступних. Багатофазні течії аерозольних 
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середовищ для енергетичних установок досліджуються поетапно, спочатку як 
течії однофазного потоку, а потім по отриманих результатах  досліджується 
рух частинок для розробки методів інтенсифікації їх переносу.  

Це дозволяє вперше для системи аерозольних середовищ у вигляді 
дисперсного багатофазного потоку застосувати методологію досліджень на 
основі методу синтезу послідовних взаємно пов’язаних процесів, який 
враховує поточні умови градієнтних та амплітудно-хвильовий впливів, завдяки 
чому забезпечується визначення показників процесу не тільки в відокремлених 
областях градієнтної течії, але і їх взаємного впливу на аналогічні показники. 
Іншою позитивною особливістю методу синтезу послідовних взаємно 
пов’язаних процесів переносу є те, що він дає можливість визначати 
корегуючи залежності відносно закономірностей відокремлених процесів і тим 
саме розширити межи теоретичних основ переносу на базі методології аналізу. 

Запропоновані  підходи до розробки ресурсозберігаючих аерозольних 
градієнтних технологій інтенсифікації процесів переносу багатофазних 
середовищ енергетичних установок, відповідно до яких визначення 
послідовності процесів переносу та їх розмірні кількісні показники в кожному 
випадку обґрунтовуються сукупністю трьох безрозмірних критеріїв 
енергетичного, гідродинамічного та масогабаритного. 

1. Фракційна ефективність сепарації в сітчастих структурах
Обладнання очисних пристроїв для енергетичних установок мають 

багатофункціональні поверхні, що відповідають безперервним та перервним 
поверхням. Такі поверхні можливо представити в вигляді системи 
безперервних – суцільних або перервних –сітчастих елементів різної форми. 

Суцільні поверхні утворюють криволінійні канали з гладкою або 
шорсткою поверхнею, а сітчасті є сукупністю орієнтованих волокон. Така 
класифікація багатофункціональних поверхонь дозволяє використати наступні 
припущення: при русі частинки на поверхнях граничні умови відновлюються 
перед кожною поверхнею; проходження аерозольної частинки через сітчасті 
поверхні рівнозначно проведенню серії послідовних незалежних випробувань 
(проходження частинки через окремий шар), в результаті кожного з яких 
можливе з декою ймовірністю настання очікуваної події – осадження 
частинки, при чому ймовірність осадження на кожному такому шарі постійна 
та можу бути визначена заздалегідь; осадження різних частинок відбувається 
незалежно одне від одного;  розглядається сітчаста структура, на одиниці 
площі якої в середньому знаходиться чисельне значення волокон. 

Аерозольна частинка осаджується на багатофункціональній поверхні в 
тому випадку, якщо на віддаленні від поверхні  початкові координати 
частинки знаходиться на лінії току, яка проходить над поверхнею на відстані 
меншому або, який дорівнює еквівалентному радіусу частинки.  
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Імовірність осадження частинки на поверхні при її початковій ординаті 
y≤уо дорівнює добутку ймовірностей для суміжних елементів  yxсл PPP 

  
а 

фракційна ефективність - імовірність осадження всієї багатофункціональної 
поверхні  m

слi PP )1(1   . 
З урахуванням попереднього ефективність осадження на сухої 
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, а для змоченої:  
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При впливі термо-, акустико- та фотофоретичного переносу аерозолів в 
прикордонних шарах багатофункційних поверхонь, траєкторії руху частинок 
змінюються в результаті цього при визначенні індивідуального і сумісного 
впливу процесів переносу значення величини y0 збільшується.  

Отримані результати розрахунку фракційної ефективності сепарації від 
пористості та товщини сітчастого матеріалу, інтенсивності впливу 
градієнтного переносу, діаметра волокон та товщини рідкої плівки свідчать 
про збільшення фракційної ефективності фільтрації матеріалу з ростом 
товщини фільтруючого шару, товщини рідкої плівки та інтенсивності впливу 
градієнтного переносу, а також  зі зменшенням діаметра волокон 
фільтруючого матеріалу та його пористості.  

2. Опір руху газового потоку через сітчасту структуру
Рухомою силою газу в сітчастій структурі є перепад тисків p . Втрати 

тиску в шарі сітчастої структури визначаються рівнянням 
2

1 2U

d
P

эсл



 .

Так як сітчаста структура є системою плоско паралельних шарів з 
рівномірним розташуванням волокон, орієнтованих здебільшого у 
перехресному напрямі, то коефіцієнт проникності сухого і зволожуваного 
шару дорівнює мэспр KdK )64/( 2 ,   плмэспр KKdK 64/2 , де 64/2

эсd  - вираз для 

коефіцієнта проникності змодельованих  шарів, який складається із 
циліндричних волокон; мK  - коефіцієнт, який враховує вплив на пористість 
додаткового матеріалу, відхилення форми волокон і їх розміщення в реальній 
сітчастій структурі в порівнянні з теоретичною моделлю, коефіцієнту Кпл, який 
враховує зміну еквівалентного діаметра пор за рахунок утворення на волокнах 
фільтра кільцевих рідких плівок, якщо змочування відсутнє коефіцієнт 1плK . 

З урахуванням попередніх виразів формула для розрахунку коефіцієнту 
опору приймає наступний вигляд: 
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Наведені данні дозволяють зробити обґрунтування вибору сітчастої 
структури за вихідними даними фракційної ефективності і гідродинамічного 
опору в залежності від розміру уловлюваних частинок і заповнення сітки 
рідиною.  

3. Рекомендації до застосування сітчастих структур в
багатофункціональних поверхнях при очищенні аерозольних середовищ в 
енергетичних установках 

В умовах енергетичних установок дисперсність частинок, які повинні 
бути відфільтровані, складає від 0,1 до 50 мкм. Для таких умов за 
результатами проведених досліджень рекомендується наступне. 

1. В сітчастих структур в багатофункціональних поверхнях при
очищенні аерозольних середовищ в енергетичних установках, при швидкості 
газорідинних потоків до 4,5 м/с використовувати волокнисті матеріали з 
діаметром волокон від до мкм і пористістю 0,95…0,99. 

2. Змочені волокна сітчастого матеріалу дозволяють з плівкою рідини до
35 мкм підвищують фракційну ефективність до 15% відносно сухих сіток. 

3. Використання попереднього градієнтного ефекту підвищує фракційну
ефективність фільтрації в залежності від  розміру частинок і становить для 
еквівалентних діаметрів до 1 мкм на 16…27% відносних, до 5мкм на 9% 
відносних, до 10 мкм на 6% відносних і вище 20мкм до 3% відносних. 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ 
ТЕПЛОВИХ МАШИН СИСТЕМ ВИКОРИСТАННЯ 
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕПЛОВИХ РЕСУРСІВ 

УДК 536-12. 536.2. 621.48 

Автор: Коробко В.В. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, 

м. Миколаїв

Діяльність та розвиток сучасного суспільства передбачає споживання 
великої кількості енергії. Зараз основні обсяги енергії отримують завдяки 
тепловим двигунам - (ТД). Відомо, що робота будь якої теплової машини (ТМ) 
пов’язана з продукуванням теплових викидів (ТВ). За для їх утилізації в 
енергетиці та промисловості застосовують різні енергозберігаючі технології - 
теплофікацію, когенерацію або тригенерацію. 

В результаті вдосконалення ТД та виробничих технології в деяких 
випадках маємо тенденцію до зменшення як обсягів ТВ, так і їх 
температурного рівню. Частіше за все споживачу найбільш потрібна не 
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теплова енергія, а електрична. Ці обставини ускладнюють задачу, оскільки 
механічні ТД не здатні ефективно працювати з низькотемпературними (НТ) 
джерелами теплової енергії.  

В результаті останнім часом можна бачити ситуацію, коли традиційні 
технології використання НТ теплових ресурсів стають складними в реалізації, 
малоефективними або економічно недоцільними.  

Прикладом може стати сучасна суднова енергетика, де прослідковується 
тенденція до зменшення використання систем глибокої утилізації теплоти, 
саме в зв’язку з їх високою початковою вартістю, низькою надійністю та 
коштовним обслуговуванням.  

Враховуючи наведені факти можна зробити висновок, що на поточний 
момент сталих рішень в технологіях енергозбереження низькотемпературних 
викидів не існує, тому пошук нових ідей та підходів є актуальною задачею.  

Одним із перспективних шляхів утилізації вторинних теплових 
енергоресурсів є використання термоакустичних теплових машин (ТАТМ). Ці 
апарати суттєво відрізняються від механічних систем відсутністю рухомих 
частин та шкідливих робочих речовин. Завдяки цьому ТАТМ притаманні 
висока надійність, відносна мала вартість, нейтральність до довкілля.  

Широкому розповсюдженню ТАТМ заважають їх низька питома 
потужність, малий практичний досвід, складність безпосереднього отримання 
механічної роботи. Суттєвою проблемою є відсутність узагальнюючих 
положень що до впровадження, проектування та експлуатації таких систем. 

В зв’язку з цим стає актуальною задача розробки науково обґрунтованих 
засад проектування та використання ТАТМ.  

Попередні дослідження показали, що ТАТМ здатні ефективно 
використовувати низькотемпературні джерела теплової енергії скидної або 
відновлювальної [1,2], тому було вирішено сконцентруватись на проблемі 
створення саме таких систем.  

Об’єктом дослідження обрані процеси енергоперетворення в 
термоакустичних теплових машинах та системах, призначених для викорис-
тання низькотемпературних джерел теплової енергії.   

Від початку задача розглядалась як комплексна проблема, розв’язанням 
якої мало охоплювати питання вдосконалення ТАТМ та пов’язаних з ними 
технологічних ланок – систем енергообміну з зовнішніми джерелами енергії, 
систем керування і контролю, елементів корисного навантаження.  

Відповідно до цього були сформульовані основні завдання: 
– систематизація наявної наукової та технічної інформації щодо стану

термоакустичних технологій та особливостей існуючих ТАТМ; 
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– аналіз існуючих теоретичних моделей теплофізичних процесів в
ТАТМ та визначення чинників, які найбільш суттєво впливають на  
ефективність ТАТМ; 

– розробка та створення дослідних стендів, контрольно вимірюваль-ної
системи, програмного забезпечення які призначені для проведення експе-
риментальних дослідження особливостей теплофізичних процесів в ТАТМ; 

– проведення комплексних теоретичних, числових та фізичних
експериментальних досліджень, спрямованих на вивчення теплофізичних про-
цесів в низькотемпературних ТАТМ та їх елементах в умовах пульсуючого 
середовища при наявності потужних акустичних хвиль; 

– визначення раціональних параметрів теплообмінників ТАТМ та їх
найбільш результативних конструктивних рішень спрямованих на забез-
печення ефективної роботи термоакустичних апаратів; 

– розробка комплексу заходів для зменшення нижньої робочої
температури ТАД;  

– розробка математичної моделі процесів перетворення енергії в
комплексі – «джерело теплової енергії – ТАТМ –  довкілля»; 

– розробка нових ефективних елементів корисного навантаження
ТАТМ, які б дозволяли отримувати механічну енергію; 

– пошук та дослідження перспективних напрямів використання ТА
технологій в промисловості, судновій енергетиці;  

– синтез ефективних технологічних схем, орієнтованих на
застосовування ТАТМ в системах утилізації низькотемпературних ТР- 
скидних та відновлювальних; 

- розробка спеціальних комп’ютерних систем моніторингу параметрів 
ТАТМ та  системи керування технологічними процесами на їх базі. 

В ході проведення комплексу експериментальних та теоретичних 
досліджень були отримані результати, що свідчать про доцільність 
застосування ТАТМ в промисловості, транспорті, системах енергозбереження. 
Узагальнюючи отримані результати можна зробити висновки, що вперше: 

– показана суттєва залежність зовнішніх характеристик ТАТМ від
конструктивних особливостей теплообмінників та схем руху теплоносіїв; 

– показаний вплив інтенсивності підводу теплоти до матриці ТАД,
швидкості її розігріву та інших чинників на пускові якості ТАТМ; 

– показано, що застосування рекуперативних теплообмінників з
проміжним рідинним теплоносієм в ТАТМ має слідством погіршення 
пускових якостей ТАД, появу   неоднорідності температурного поля в матриці, 
що веде до втрати потужності та ефективності ТАТМ; 
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– доведено, що недостатній рівень теплообміну між матрицею та
рекуперативними теплообмінниками є важливим чинником, що обмежує 
можливу продуктивність ТАТМ, як двигунів так і рефрижераторів; 

– сформульовані принципи раціональної інтенсифікації теплообміну в
теплообмінниках ТАТМ, які працюють в умовах пульсуючого середовища.  

– запропонована та обґрунтована низка заходів щодо вибору
раціональних конструкцій теплообмінних поверхонь ТАТМ; 

– розроблена система заходів для розширення нижнього робочого
діапазону термоакустичних двигунів за рахунок використання двофазного 
робочого тіла; 

– запропонований комплекс заходів, спрямованих на забезпечення
примусового запуску низькотемпературних ТАД; 

– запропоновані принципи побудови систем керування та контролю за
робочими процесами в ТАТМ, які мають забезпечити підтримку максимальної 
потужності в залежності від наявних теплових ресурсів та параметрів 
довкілля;  

– розроблені узагальнюючі положення та рекомендації щодо
комплектації та методології проектування термоакустичних апаратів та 
технологічних схем на їх базі для у 

– тилізації скидних ВЕР ЕУ транспорту та промисловості.
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Останнім часом раціональне використання і відтворення природних 
ресурсів стає однією з найбільш актуальних проблем людства. Згідно з 
класифікацією основних видів природокористування виділяють галузі 
природоспоживання (теплоенергетику, видобуток мінеральної сировини, 
лісоексплуатацію, металургію, вугленафтогазопереробку тощо), природо-
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користування у вужчому розумінні (землеробство, тваринництво, гідро-, вітро- 
геліоенергетику, транспорт, будівництво) і природовідтворення 
(рекультивацію і меліорацію земель, очищення та утилізацію відходів, 
регулювання стоків, перекидання вод, створення заповідників тощо).  

Миколаївська область – одна з високорозвинених індустріальних 
областей України, промисловий комплекс якої характеризується високою 
концентрацією підприємств суднобудування, машинобудування, 
електроенергетики, кольорової промисловості.  Видобуток мінеральної 
сировини пов'язаний головним чином з нерудним комплексом. Розвинена 
сировинна база будівельних матеріалів, представлена запасами: каменю 
будівельного, гранітів, каменю пиляного, цементної сировини, глиняно-
черепичної сировини, піску будівельного. На сьогодні на території області 
налічується 148 родовищ корисних копалин. Промислове значення мають 
також поклади вапняків та каоліну.  

Природні та кліматичні умови області сприятливі для інтенсивного 
розвитку сільського господарства. Загальний земельний фонд Миколаївської 
області складає 2458,5 тис. га, більшість з яких займають сільськогосподарські 
угіддя, що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння 
земель, які використовують для одержання сільськогосподарської продукції: 
рілля, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища. Структура угідь 
залежить як від рельєфу місцевості, так і від якості ґрунтів.  

Оскільки сільськогосподарське освоєння території Миколаївської 
області надзвичайно високе (83,2%), всі землі потребують захисту та охорони 
від негативних процесів, забруднення й погіршення їх екологічного стану. 
Особливого значення набуває рекультивація земель — повне або часткове 
відновлення ландшафту та родючості ґрунту, порушених попередньою 
господарською діяльністю, добуванням корисних копалин, будівництвом і т. 
ін. Рекультивація передбачає вирівнювання земель, лісопосадок, створення 
парків і озер на місці гірських розробок та інші заходи. 

У Миколаївській області розвинуто ще один вид природокористування – 
лісокористування. Загальна площа земель лісогосподарського призначення 
області складає 124,2 тис. га. Ліси державного лісового фонду закріплені за 9 
державними підприємствами та їх структурними підрозділами - 34 
лісництвами. Протягом 2014 року лісогосподарськими підприємствами 
Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства 
створено 344 га лісових культур та на площі 2361 га з метою поліпшення 
санітарного стану лісів та для підвищення біологічної стійкості лісових 
насаджень державними підприємствами проведені рубки формування та 
оздоровлення лісів. Для збереження та відтворення дикорослої флори 
застосовується спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні 
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побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів на 
підставі дозволів та у межах встановлених лімітів. 

Як і в інших областях України, в Миколаївській області розвинуто 
водокористування. Так території області налічується 120 великих, середніх, 
малих річок та балок більше 10 км загальною довжиною в межах області 
3609,34 км. Головною рікою, що перетинає територію області з північного 
заходу на південний схід є Південний Буг  (257 км) з притоками Iнгул (179 км), 
Кодима (59 км) та інші. На сході області протікає приток Дніпра - Iнгулець. В 
межах області споруджено багато ставків та водосховищ. Річки і ставки 
використовуються в основному для зрошування сільськогосподарських рослин 
та рибництва.  

Протягом 2014 року для потреб населення та суб’єктів господарювання з 
поверхневих водних об’єктів забрано 276,01 млн.м3 води, що на 24,32 млн. м3 
(8 %) більше порівняно з 2013 роком. Загалом забір води по області 
збільшився на 21 млн.м3 (7,3 %)  і  складає 289,5 млн. м3. Із загальної кількості 
забраної протягом 2014 року води використано 217,79 млн.м3, або 75 % від 
забраної. Решту об’єму складає транзитний скид управління каналів Інгу-
лецької зрошувальної системи. Порівняно з 2013 роком обсяг використан- 
ня води у системах зворотного та повторно – послідовного водопостачання 
2014 року зменшився на 845,0 млн. м3 (23 %) і становить 3687,0 млн. м3. Також 
для маловодної Миколаївської області є актуальною проблема забруднення 
водних ресурсів через скид стічних вод, яку значно ускладнює відсутність 
якісної очистки господарсько-побутових і виробничих стоків. 

Стосовно підземних вод, загальний водовідбір з працюючих свердловин 
за станом на початок 2015 року склав 91,962 тис. м3 / добу, тобто у порівнянні 
з попереднім роком їх загальний видобуток зменшився на 1,265 тис. м3 / добу 
(1,4%). Використання підземних вод для потреб господарсько-побутового 
водопостачання складає 84,002 тис. м3 / добу. Крім господарсько-питного 
призначення підземні води Миколаївської області можуть використовуватися 
в лікувально-оздоровчому напрямку (радонові, йодо-бромні, сірководневі 
термальні води та ін.). В області існує кілька родовищ мінеральних вод. 

Географічне положення Миколаївського регіону - вихід до 
Чорноморського басейну та знаходження на території області природних 
внутрішніх водойм, сприяє веденню рибного господарства, яким займаються 
спеціалізовані підприємства рибного господарства (фермерські риболовецькі 
господарства, приватні підприємства).  

Природні водоймища області характеризуються різноманітним видовим 
складом риб і належать до водойм вищої категорії. В їх складі виділяються 
природні водотоки (річки, струмки); ставки; озера, прибережні замкнуті 
водойми та лимани; штучні водосховища та штучні водотоки (канали, 
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колектори, канави). Вилов таких видів риб, як тюлька, карась та шпрот 
становить близько 85 % усього улову. Крім того, виловлюється біля 0,04 % 
коропу, атерини 6 %, карася 3,9 %, ляща 1,7 %, тарані 0,9 % та інші. Однією з 
важливіших ланок відтворення водних живих ресурсів в Чорноморському 
басейні є Дніпровсько-Бузька естуарна система (Дніпровсько-Бузький, 
Бузький лимани та пониззя річок Дніпро і Південний Буг), вилов риби у якій  
становить 1310,076 т.  

Щорічно в м. Миколаєві та Миколаївської області збільшується обсяг 
утворення відходів. До основних сфер, де фактично утворюються небезпечні 
відходи належать підприємства металургії, машинобудування, судно буду-
вання, харчової промисловості, обробки шкір, водоканали, сільсько-
господарські підприємства, лікувальні заклади, тому здійснення заходів щодо 
використання відходів у якості вторинної сировини є доволі актуальним. 

Основним видом діяльності у сфері використання відходів, в якості 
вторинної сировини в області є збирання та заготівля таких відходів як: 
макулатура, склобій, відходи полімерних матеріалів, вторинні текстильні 
матеріали, використана металева тара (ящики, фляги, каністри, банки, зокрема 
алюмінієві з-під напоїв, балончики), зношені шини та відходи гумові. Ліцензії 
на вказаний вид діяльності мають 32 підприємств. Іншим напрямком у сфері 
комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів є використання 
червоного шламу ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», як залізовмісної 
добавки у виробництві цементу. 

Висновок. Характерними особливостями регіонального природо-
користування Миколаївської області є надзвичайно високе сількогосподарське 
освоєння земель, розвинуте водокорстування, ведення рибного господарства та 
видобуток мінеральної сировини. 
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Секція № 1 
ЕКОЛОГІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ 

ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

ТЕПЛООТДАЧА ВНУТРИ ТРУБЧАТЫХ КАНАЛОВ 
С ШЕРОХОВАТЫМИ СТЕНКАМИ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

УДК 621.311.22 

Автор: Кузнецов В. В., канд. техн. наук, доцент 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала 

Макарова, г. Николаев 

Трубчатые каналы с шероховатыми стенками в настоящее время 
являются основными для формирования теплопередающих поверхностей 
теплообменных аппаратов энергетических установок. Отдельные аппараты 
таких установок из-за недостаточной интенсивности теплопередачи между 
теплоносителями имеют повышенные массогабаритные показатели. 
Повышение ее интенсивности возможно за счет увеличении  интенсивности 
теплоотдачи со стороны теплоносителя, где термическое сопротивление выше. 
Одним из направлений увеличения  интенсивности теплоотдачи между 
теплоносителем и поверхностью является воздействие на толщины 
гидродинамического и температурного пограничных слоев с целью их 
уменьшения или разрушения. Это достигается искусственной турбулизацией 
течения теплоносителя на шероховатых поверхностях [1]. 

Актуальность этой проблемы применительно к теплообменным 
аппаратам энергетических установок  сохранится продолжительное время, так 
как повышение эффективности установок не возможно без повышения 
эффективности теплообменных аппаратов. 

К настоящему времени исследованию гидродинамики и теплообмена на 
шероховатых поверхностях посвящено немало трудов. В большей части эти 
процессы изучены применительно к плоским и цилиндрическим 
поверхностям. В результате получены критериальные уравнения для 
определения коэффициентов гидравлического сопротивления и теплообмена, а 
комплексный учет этих величин на интенсивность процессов переноса 
теплоты осуществляется согласно фактору аналогии Рейнольдса [2, 3].  

Для трубчатых рекуперативных теплообменных аппаратов снижение 
термического сопротивления внутри канала существенно зависит от 
шероховатой поверхности.  
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Особенности теплоотдачи в таких теплообменных аппаратах 
определяются условиями движения теплоносителя, его  теплофизическими 
свойствами, геометрическими показателями каналов и размером 
шероховатости. Существующие теоретические решения задачи о теплоотдаче 
в шероховатых трубах получены при дополнительных допущениях, которые 
не учитывают влияние на перепад температур распределения скоростей в 
турбулентном ядре потока и зависимость толщины вязкого подслоя от режима 
течения. 

В представленых результатах работы на основании уравнения Лайона 
получено теоретическое решение задачи конвективной теплоотдачи в трубах с 
шероховатой поверхностью цилиндрических  элементов энергетических 
установок.  

На основании полученного решения проведено моделирование 
теплоотдачи и сравнение результатов по показателю FAR [2, 3] в зависимости 
от числа Re. Анализ результатов показывает, что при увеличении числа Re 
наблюдается локальный максимум для каждой высоты шероховатости. 
Очевидно, это объясняется тем, что при дальнейшем увеличении скорости 
потока происходит утонение ламинарного подслоя, и элемент шероховатости 
выступает в турбулентное ядро, что создает дополнительное сопротивление и 
снижает эффективность теплоотдачи. 

Сравнение полученных значений фактора аналогии Рейнольдса с 
данными других способов интенсификации теплообмена других авторов 
показало, что по физической картине течения полученные результаты сходны 
со сферическими выступами в прямоугольном и круглом каналах, что 
подтверждает правильность полученных результатов. 

Выводы. 1. Получено теоретическое решение задачи интенсификации 
теплоотдачи внутри трубчатых каналов с шероховатыми стенками элементов 
газотурбинных установок с учетом влияния на перепад температур 
распределения скоростей в турбулентном ядре потока и зависимости толщины 
вязкого подслоя от режима течения. 2. Полученные результаты позволяют 
определить характеристики шероховатости для достижения максимальной 
интенсификации теплоотдачи для заданных режимов течения. 3. Дальнейшие 
исследования будут направлены на разработку конструктивных решений 
трубчатых каналов с шероховатыми стенками элементов газотурбинных 
установок.  
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УТИЛИЗАЦИЯ ВОДЫ ИЗ СМЕСИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
УСТАНОВОК РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗООБРАЗНОМ,  

ЖИДКОМ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 

УДК 628.165:621.44 

Автор: Кузнецова С.А., к.т.н., доцент каф. ССЕУ 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала 

Макарова 

Ограниченные ресурсы пресной воды и ухудшение ее качества за счет 
загрязнения химическими и другими отходами, ставит задачу поиска новых 
путей получения пресной воды для нужд населения, промышленности и 
энергетики. 

Одним из возможных способов получения воды есть ее утилизация из 
смеси продуктов сгорания отработавшей в газотурбинных, дизельных и 
паротурбинных установках. Опыт утилизации воды из смесей продуктов 
сгорания с малым содержанием влаги при использовании контактных 
конденсаторов, улучшение экологических показателей за счет снижает 
содержания вредных примесей в отработавших газах (NOx, СО) и снижение 
тепловых выбросов подтверждены эксплуатацией контактных 
газопаротурбинных установок [1, 2]. Эти результаты получены для 
газопаротурбинных установок, использующих природный газ в качестве 
топлива. Поэтому использование углеводородных топлив для котлов 
паротурбинных установок, а также жидких топлив для дизельных 
представляет дополнительный интерес и требует исследования.  

Эффективность утилизации воды во многом зависит от начального 
влагосодержания продуктов сгорания. Влага в продукты сгорания попадает с 
воздухом, топливом и образуется при сгорании за счет окисления водорода. 
Поэтому при исследовании смеси продуктов сгорания газообразных и жидких 
топлив учитывается их элементарный состав, количество избытка воздуха и 
его относительная влажность, которая изменяется от 40 до 90%. Для котлов 
паротурбинных установок с жидким топливом и коэффициентом избытка 
воздуха (α = 1,1...1,3) начальное влагосодержание смеси составляет 
0,136…0,050 (при содержании влаги 14…7,5% и водорода 3,3…0,7%). Для 
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дизельных установок с жидким топливом при α = 2,1…2,3 начальное 
влагосодержание колеблется 0,075…0,073 (при содержании влаги 0,0…2,0% и 
водорода 13,3…10,7%). Для газотурбинных установок с газообразным 
топливом при α = 3,4…3,6 начальное влагосодержание 0,077…0,075 (при СН4 
=98,4…85,8%), а при использовании биологического газа, когда СН4 =66%, 
влагосодержание составляет до 0,074.  

На количество утилизируемой воды из смеси отработавших газов кроме 
влагосодержания продуктов сгорания значительно влияют ее температура и 
расход. 

Результаты влияния этих величин на количество утилизируемой воды в 
различных энергетических установках и рекомендации по принятию решений 
о целесообразности утилизации воды из их отработавших газов составляют 
основное содержание исследования. 

Методом исследования является математическое моделирование про-
цессов утилизации воды с помощью программы алгоритм который приведен в 
[3]. 
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УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПРОЕКТІВ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

ПРИ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДИНКІВ 

УДК 005:621.1:338.28 

Автори: М. Ю. Подаєнко 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
Центр прикладних досліджень в енергетиці 

Одним з напрямків  підвищення екологічної ефективності систем 
теплопостачання (СТ) муніципалітетів України слід вважати реалізацію 
проектів і програм термомодернізації панельних і блокових будинків,  
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побудованих в період з 1958 по 1985 роки, що пояснюється підвищеними 
втратами тепла через їх огороджувальні конструкції [1]. 

Розглянуто розроблені підходи до управління проектами 
термомодернізації 

будівель, як елементу систем теплопостачання.  
Як показує практика, населення самостійно (невпорядковано) реалізує 

роботи, щодо заходів з питань термомодернізації: встановлює вікна з 
підвищеними характеристиками до втрат теплової енергії, виконує утеплення 
огороджувальних конструкцій та таке інше, що в кінцевому результаті впливає 
на структурно  параметричні показники підсистем генерації тепла, 
транспортування та розподілу.   

Показано, що відомі моделі управління вартістю проектів розвитку СТ 
не містять вирішення питань управління вартістю за умов існування 
невпорядкованих проектів термомодернізації будівель, які мають суттєвий 
вплив на показники підсистем [2]. 

Кожну з підсистем системи теплопостачання можна охарактеризувати 
множиною структурних показників і множиною параметричних показників:  
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де И – підсистема генерації тепла; Т – підсистема транспорту та 
розподілу тепла; П – підсистема споживання, }{ и

iN  – множина структурних

показників підсистеми генерації тепла; }{ т
iN  – множина структурних
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множина параметричних показників підсистеми споживачів тепла.  
В загальному вигляді, вартість проектів розвитку системи 

теплопостачання є функцією: 
      ).,,,,,( п

iQт
iQи

iQп
iNт

iNи
iNfC 

Запропоновано модель управління вартістю проектів розвитку системи 
теплопостачання при наявності невпорядкованих проектів термомодернізації 
будівель (рис.1). 
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Рис.1. – Модель управління вартістю проектів розвитку системи 
теплопостачання при наявності невпорядкованих проектів термомодернізації 
будівель:  W – множина проектів реконструкції підсистеми  генерації тепла, 
 R – множина проектів реконструкції підсистеми транспорту та розподілу 
тепла;  V – множина проектів реконструкції споживачів тепла;  Vh – множина 
невпорядкованих проектів 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГАЗОВОЗОВ LNG  

С ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА 

УДК 629.12.03 

Автор: Чередниченко А.К., доц., канд. техн. наук 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала 

Макарова 

Актуальность исследования.  
Применение альтернативной энергетики, основанной на использовании 

возобновляемых источниках энергии, в ближайшие десятилетия компенсирует 
не более четверти мирового энергопотребления. Основным энергоносителем 
будет оставаться ископаемое углеводородное топливо, в том числе природный 
газ. Несмотря на то, что трубопроводы останутся основным методом 
транспортировки данного сырья, к 2035 году почти половина этого энерго-
носителя будет транспортироваться в виде сжиженного природного газа (LNG) 
судами – газовозами LNG. Доля таких судов в мировом флоте растет (рис.1). 

Рис. 1 Состав мирового флота на 01.01.2015 
1- балкеры, 2- универсальные сухогрузные суда, 3- танкеры-

продуктовозы, 4- контейнеровозы, 5- танкеры-химовозы, 6– Ро-
Ро/пассажирские суда, 7- газовозы LNG 

Табл. 1 Рост показателей индустрии LNG за 20 лет 
Характеристики 1993 2003 2013

Количество заводов по сжижению природного газа 11 15 26 
Количество приемных терминалов 31 46 104
Количество газовозов LNG 76 152 393 
Количество стран импортеров 9 13 29
Импорт LNG (млн  т) 61,0 125,2 236,9
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Важными показателями эффективности любого транспортного судна, в 
том числе газовоза, являются характеристики пропульсивной установки. В 
последние десятилетия все больше внимания уделяется экологическим 
аспектам эксплуатации энергетических установок. При исследовании 
эффективности СЭУ газовоза целесообразно рассматривать установку как 
энергокомплекс из трех основных взаимосвязанных компонентов: главных 
двигателей, электроэнергетического оборудования и системы обработки 
испаряющегося в процессе транспортировки газа. 

Разнообразие требований, часть из которых может противоречить друг 
другу, приводит к необходимости определить значимость критериев и 
выделить группы «определяющих» критериев в зависимости от целевой 
функции судна.  

Для оценки эффективности пропульсивного комплекса судна с учетом 
экологического воздействия энергетической установки на окружающую среду 
Международная морская организация IMO в соответствующих резолюциях, 
указывает на необходимость при проектировании использовать 
конструктивный индекс энергетической эффективности судна EEDI (Energy 
Efficience Design Index). Физический смысл индекса представляет собой 
отношение количества произведенного энергетической установкой судна 
парникового газа CO2 к величине транспортной работы судна за определенный 
период времени. 

Безопасность и эффективность эксплуатации газовоза в значительной 
степени связана с обеспечением надежности и живучести судовой 
энергетической установки и элементов пропульсивного комплекса. Для 
энергетической установки газовоза LNG принята следующая приоритетность 
групп критериев (рис.2).  

Рис. 2 Приоритетность критериев выбора типа и состава 
энергокомплекса газовоза LNG  



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 45

Постановка проблемы. 
Комплексное решение научно-прикладной проблемы повышения 

эффективности и экологичности энергетических установок судов газовозов на 
базе рационального использования естественного выпара груза в 
энергетической установке путем термохимической регенерации за счет 
вторичных энергоресурсов в комбинированной установке требует разработки 
и исследования соответствующих схемных решений СЭУ, подсистем и 
оборудования, а также методологии определения рациональных параметров 
СЭУ. 

Результаты исследования. 
Проведенные ранее исследования выявили, что основными факторами, 

которые влияют на эффективность энергетической установки с 
термохимической регенерацией являются: 

– температурный потенциал потоков энергоносителей сбросного тепла
главных двигателей и их расходы; 

– зависимость прироста теплотворной способности продуктов конверсии
от температуры реакции . 

Сопоставление тепловых потенциалов сбросного тепла таких 
перспективных к применению энергетических машин как среднеоборотный 
дизельный двигатель и газотурбинный, показало, что температурный 
потенциал вторичных энергоресурсов ГТД более перспективен чем у ДВС при 
термохимической конверсии. 

В результате анализа характеристик существующих и альтернативных 
мобильных энергетических установок сформулирована рабочая гипотеза 
научного исследования, о том, что на  судах-газовозах использование газа 
естественного выпара груза как топлива энергетической установки 
рационально осуществлять в комбинированной установке с термохимической 
регенерацией (ТХР) вторичных энергоресурсов СЭУ.  

В процессе исследования взаимосвязей элементов энергокомплекса с 
ТХР методами системного анализа рассмотрено четыре иерархических уровня: 
комплекс в целом, подсистемы комплекса, группа оборудования подсистем, 
оборудование входящие в группы.  

В разработанной математической модели энергокомплекс с ТХР 
представлен в виде совокупности подсистем: 

- энергетической подсистемы, в которой химическая энергия топлива 
преобразуется в механическую, электрическую и тепловую энергию; 

- подсистемы утилизации тепла, предназначенная для преобразования 
сбросной теплоты энергетической подсистемы в механическую, 
электрическую и тепловую виды энергии; 

- технологической подсистемы конверсии топлива. 
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Связь между элементами подсистем осуществляется потоками 
энергоносителей (теплоносителей и рабочих тел циклов), посредством 
которых осуществляются процессы энергетического взаимодействия между 
подсистемами и в целом, в энергокомплексе. 

Применение известного в теории сложных технических систем принципа 
многоуровневой декомпозиции позволило реализовать блочную схему для 
отдельного моделирования элементов энергокомплекса как при теоретическом 
(рис.3), так и при экспериментальном исследовании (рис.4) 
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Рис.3 Фрагмент модели энергокомплекса на базе газотурбинного 
двигателя с термохимической регенерацией тепла отходящих газов 

Рис. 4 Пример функциональной декомпозиции экспериментальной уста-
новки при исследовании характеристик дизель-газотурбинной установки с ТХР 
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Выводы. Проведенные научные исследования позволили 
сформулировать следующие научные положения: 

1. Применение на судах газовозах термохимической регенерации
естественного выпара груза за счет вторичных энергоресурсов в 
комбинированной энергетической установке повышает эффективность на 4-
5% за счет рационального использования температурного потенциала 
вторичных  энергоресурсов 

2. Рациональное соотношение мощности газотурбинной и дизельной
части комбинированной энергетической установки с ТХР судна-газовоза 
составляет 0,2…0,3. 

3. Улучшение характеристик индекса энергоэфективности судна
газовоза  в 1,2-1,5 раза достигается применением  ТХР теплоты вторичных 
энергоресурсов в комбинированной энергетической установке.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА  
ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ 

УДК 621.433:621.57 

Автор: Грич А.В. аспирант 
Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова 

Топливная экономичность тепловых двигателей, в частности приводных 
двигателей электрогенераторов, зависит от температуры воздуха на их входе и 
снижается с ее ростом. Поэтому в теплое время температура воздуха в 
машинном отделении (МО), где они расположены, должна поддерживаться 
как можно более низкой. Обычно это осуществляется вентиляцией МО (без 
охлаждения) или охлаждением приточного воздуха, например в случае 
когенерационных модулей газовых двигателей (ГД) установок автономного 
электро- тепло- и холодоснабжения. Двигатели в когенерационных 
исполнении (когенерационные модули) оборудованы штатными 
теплообменниками для получения горячей воды за счет использования 
теплоты выпускных газов, наддувочной газовоздушной смеси (ГВС), 
охлаждающей воды рубашки двигателя и масла. 

В случае отвода теплоты МВ системой вентиляции одну половину 
приточного воздуха направляется в зону ТК двигателей, а вторую � в 
остальные МВ. Изменение температуры воздуха в МВ tМО и разницы 
температур наружного воздуха tнв и в МО Δt = tМО � tнв зависимости от 
температуры tнв приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Изменение температуры воздуха в ГО МО и разницы температур 
наружного воздуха tнв и в МВ Δt = tМО - tнв зависимости от температуры 

наружного воздуха tос при вентиляции МО 

Как видно, при температурах наружного воздуха tос выше 20 °С 
температура воздуха в МО tМО превышает температуру наружного воздуха tос 
на 10 °С: Δt = tМО tос = 10 ° С. 

Поскольку тепловыделение от двигателей и теплопритоки к МО внешне 
весьма значительны, то подача наружного воздуха отдельным воздуховодом 
непосредственно на всасывание ТК обеспечивала бы более низкую 
температуру воздуха tнв на входе ТК примерно на 5 °С ниже, чем при его 
подаче в МО, а оттуда в ТК. Итак система воздухоснабжения ГД соответствует 
одновременно и за тепловую подготовку циклового воздуха расположенных в 
нем двигателей, которая определяет топливную эффективность двигателей. 

Влияние температуры наружного воздуха tнв на работу ГД проявляется 
двояко. Во-первых, повышение температуры наружного воздуха tнв, а затем и 
воздуха в МВ на входе ТК двигателей, tвх = tМО, приводит к росту работы 
сжатия ТК и сокращение его производительности из-за снижения плотности 
всасываемого воздуха с соответствующим уменьшением мощности и 
эффективного КПД (увеличением удельного расход топлива be) двигателя. При 
этом возрастает температура нагнетания и, соответственно, тепловая нагрузка 
на охладитель наддувочной ГВС второго, низкотемпературного, степени ОНС, 
от которого теплота отводится промежуточным водяным контуром системы 
оборотного охлаждения с градирнями сухого типа. 

Рациональным способом повышения топливной эффективности ГД, 
является предварительное охлаждение воздуха на входе в турбокомпрессор 
ГД. Это позволяет снизить нагрузку на систему охлаждения надувочного 
воздуха, и снизить вероятность перехода двигатель в режим частичных 
нагрузок. На рис.2 представлены графики сравнения эффективности разных 
способов охлаждения воздуха на входе ТК ГД, и экономии топлива на 
протяжении суток. 
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Рис. 2 Изменение удельного расхода ∆be на протяжении суток:  
 ∆be.2ст � при двухступенчатой схеме охлаждения, ∆be.А7 � при температуре 
хладоносителя 7°С, ∆be.Э7 � при температуре хладоносителя 4°С; Изменение 
суточной экономии топлива ∑Вe.2ст � при двухступенчатой схеме 
охлаждения,∑Вe.А7 � при при температуре хладоносителя 7°С, ∑Вe.Э4� при 
температуре хладоносителя 4°С; ∆tВО.2ст � снижение температуры воздуха в 
двухступенчатом ВО,∆tВО.А7; � при температуре хладоносителя 7°С, ∆tВО.Э4 � 
при температуре хладоносителя 4°С 

Как видно из графиков, наиболее эффективным является способ  
двухступенчатого охлаждения приточного воздуха, который позволяет 
получить более глубокое охлаждение ∆tВО.2ст=15…23 °С, и позволяет понизить 
удельный расход  на ∆be.2ст =6…7 г/(кВт·ч) по сравнению с стандартными 
схемами охлаждения воздуха МО, при этом обеспечивая экономию до 200 кг 
газа в сутки. 
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Ryzkov, N. Radchenko // Proceedings of the 15 International Symposium on Heat 
Transfer and Renewable Sources of Energy: HTRSE2014.  Szczecin, Poland.  
2014.  P.348–341.  

3. Радченко, А.М. Охолодження приточного повітря машинного
відділення газових двигунів тригенераційної установки [Teкст] / 
А.М. Радченко, А.В. Грич // Холодильна техніка та технологія. – 2014. – 
№ 6(152). – 2014. – С. 20–25. 



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 50 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  

ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ОЗОНУ 
УДК 541.13 
Автори: Захаров Д. О., асистент; Адамович А. О., студент 
Миколаївський національний аграрний університет 

Останнім часом в суспільстві постійно зростає увага до розробки та 
впровадження нових і вдосконалення існуючих екологічно чистих методів 
знезараження та дезінфекції харчової продукції і питної води. Одним з 
пріоритетних напрямків схвалених Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я є впровадження в технологічні процеси озону. Озон, є алотропною 
формою кисню, та має високу окислювальну дію при відносно короткому часі 
напіврозпаду. Дані властивості зумовлюють підвищений інтерес до 
впровадження озонаторів в різноманітні технологічні процеси. 

Для розробки високоефективних озонаторів слід визначити вплив 
параметрів коронного розряду на продуктивність озонатора по виробітку О3

так як аналіз елементарних реакції в плазмі повітряного коронного розряду [1] 
показав, що основною причиною розпаду озону є реакція (1) в результаті якої 
накопичується діоксин азоту, який в свою чергу при достатній концентрації 
може повністю вивести атомарний кисень з механізму утворення озону, за 
рахунок реакції (2) 

NO + O3 → NO2 + O2 (1) 
NO2 + O → NO + O2 (2) 

Слід також зазначити, що параметри електричного поля коронного 
розряду суттєво впливають на початкову концентрацію електронів та на 
продуктивність установки в цілому. Відтак для оптимізації конструкції 
озонатора необхідно враховувати  її геометричні розміри, так як вони 
вирішальним чином впливають на інтенсивність утворення коронних розрядів 
та об’єм збуреної області електричним полем. 

В даній роботі виконано порівняльний аналіз методів визначення 
концентрації озону, що генерується в коронних розрядах. Визначено основні 
фактори, які впливають на продуктивність озонаторів. Результати даної роботи 
дають підстави для розробки методики удосконалення конструкції озонаторів.  

Література 
1. Искусственная ионизованная область как источник озона в

стратосфере / [А. В. Гуревич, А. Г. Литвак, А.Л. Вихарев и др.] // Успехи 
физических наук. – 2000. – т. 170 № 11. – С. 1181–1202. 
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Секція № 2 
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ 
ПЛАВАЛЬНИХ БАСЕЙНІВ ІОНАМИ СРІБЛА  

УДК 574.63:725.74 

Автори: В.В.Благодатний(1), доц., канд. техн. наук; А.С.Башмакова(1), 
студент; В.І.Бєлявський(2)

1 – Національний університет кораблебудування; 
2 – ТОВ Виробничо-комерційне підприємство "Інтерпродукт". 

Значна кількість нових та індивідуальних та лікувальних басейнів, що 
вводяться у експлуатацію, а також реконструйованих старих спортивно – 
оздоровчих та навчально-спортивних басейнів робить актуальним пошук 
високоефективних засобів очищення оборотної води, що у них 
використовується. Останнім часом спостерігається тенденція до 
вдосконалення існуючих нормативів якості таких вод: розширення 
номенклатури показників якісного стану , введення жорсткіших вимог до 
вмісту окремих речовин. З іншого боку, у спеціальній літературі наводиться 
украй мало інформації стосовно складу і характеристик стічних вод таких 
споруд, що істотно ускладнює  назване завдання. 

Аналіз існуючих вимог до якості води плавальних басейнів, та також 
існуючих способів її знезараження, показав, що знезараження оборотної води у 
них доцільно застосовувати метод іонізації іонами срібла . Перевагами 
дезинфекції води названим методом ї є пролонгована дія, можливість 
досягнення показників якості питної води, що відповідають міжнародним 
стандартам, відмова від використання хлорних речовин у невеликих басейнах . 
Вода, іонізована сріблом, не має запаху, не робить дратівливої дії на шкіру і 
слизову оболонку очей, дихальні шляхи, не викликає алергічних реакцій, 
сприяє коагуляції колоїдно – дисперсних речовин.  

Розроблена конструкція пересувного іонатора срібла та 
експериментальна установка для вимірювання параметрів за допомогою 
фотоколориметра та портативної лабораторії «Аква-тест». 

Проведено вимірювання концентрації іонів срібла при роботі іонатора на 
водопровідній воді. Витрати води змінювалися від 2,35 л/хв до 7,35 л/хв. 
Площа поверхні електродів становила 12,5 см2 ,35 см2 , 47,5 см2  
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Дослідження показали, що необхідна концентрація іонів срібла 
забезпечується у діапазонах напруги від 3.7 В до 10.5 В та сили струму від 15 
мА до 75 мА. Крім того експериментально виявлено, що при зниженні сили 
струму до 15 мА спостерігається різке падіння концентрації срібла, а при 
досягненні значення 10 мА апарат не забезпечує задовільних величин 
концентрації срібла. Важливим фактором впливу на процес є утворення осадів 
на електродах у процесі їхньої роботи. За достатньо її тривалої роботи апарату, 
його продуктивність за сріблом починає значно зменшуватися, тому 
періодично необхідно проводити очищення електродів. 

Незважаючи на наведені зауваження, розроблена установка може бути 
рекомендована для застосування у якості засобу знезараження оборотної води 
плавальних басейнів невеликого об’єму. 

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ІЗ ЗАХИСТУ АТМОСФЕРИ  
ПРИ ВИДОБУТКУ МІГМАТИТІВ 

УДК 658.5 

Автори: Благодатний В. В., канд. техн. наук; Поповська І.А. магістр 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Процеси видобутку мінеральної сировини відкритим способом 
становлять суттєву загрозу навколишньому середовищу. Зокрема, забруднення 
атмосфери відбувається на стадіях розкриття родовища, експлуатації кар’єра, 
також від відвалів. Пил, що виділяється, осідатиме на ґрунт, водну поверхню, 
завдаватиме шкоду флорі й фауні. Крім того, важливою проблемою є 
відновлення порушених ландшафтів після припинення  робіт. Слід зазначити, 
що аналіз динаміки розвитку видобувної галузі свідчить про стійку тенденцію 
до зростання обсягів видобутку сировини для виробництва будівельних 
матеріалів. Це робить актуальним розробку та впровадження заходів із захисту 
атмосфери на таких об’єктах [1]. 

Зроблено оцінку існуючої екологічної ситуації на Рибальському кар’єрі, 
де видобувають щебінь для дорожнього  покриття та  інших будівельних 
потреб. Розглянуто основні технологічні процеси  з видобутку, первинної 
переробки  та транспортування мігматитів та встановлено рівень їхнього 
впливу на екологічну безпеку території. Головними джерелами забруднення 
атмосферного повітря є буріння свердловин,  вибухові роботи, завантаження 
відбитої гірничої маси екскаватором, робота гірничо-транспортних машин,  
транспортування гірської маси , а також буріння негабариту. Основними  
забруднювальними речовинами є пил, недиференційований за складом, оксиди 
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азоту, ангідрид сірчистий, бенз(а)пірен та насичені вуглеводні. Найбільшу 
екологічну небезпеку становлять вибухові роботи [2]. 

Розроблено заходи із захисту атмосфери при проведенні технологічних 
робіт  на Рибальському кар’єрі. З метою скорочення викидів пилу при бурових 
роботах рекомендовано використовувати засоби зрошення водою. Вибухові 
роботи слід здійснювати із застосуванням внутрішньої гідрозабійки 
свердловин, що дозволить зменшити забруднення атмосфери пилом, а для 
запобігання газоподібним викидам необхідно використовувати вибухові 
речовини з нульовим кисневим балансом та нейтралізацію СО2, що міститься у 
підірваній породі лужними розчинами. При проведенні виймально-
навантажувальних робіт запропоновано передбачити зрошення розпушеної 
гірської маси водою або водними розчинами пилозв'язуючих речовин.  

Застосування запропонованих заходів з пило пригнічення та 
газоочищення дозволяє зменшити рівень викидів аерозолів при розкритті та 
експлуатації кар’єра в до значень, що не перевищують гранично допустимі. 

Список використаних джерел літератури: 
1. Довідкові матеріали за питомими показниками освіти найважливіших

видів відходів виробництва та споживання. - М .: НІЦПУРО, 1997. - 57 с.  
2. Апостолюк С.О., Джигирей В.С., Апостолюк А.С. Промислова

екологія: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 474 с. 

ПОЛІПШЕННЯ МАСОГАБАРИТНИХ ПОКАЗНИКІВ 
КОНТАКТНИХ КОНДЕНСАТОРІВ ГАЗОПАРОТУРБІННИХ УСТАНОВОК 

ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ МОРСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

УДК 621.311.22 

Автори: Борцов О.С., Шевцов А.П. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

Розробка корисних копалин на шельфі моря і забезпечення 
транспортування вантажів через морські порти є важливими умовами 
господарювання для України. Успішне вирішення цих господарських завдань 
пов'язано із забезпеченням механічної, електричної та теплової енергіями 
видобувних морських платформ і об'єктів морської інфраструктури. У свою 
чергу це вимагає вирішення актуальної науково-технічної проблеми створення 
енергетичних установок з енергозберігаючими і екологічними показниками, 
відповідними сучасному рівню розвитку техніки. 
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Досвід експлуатації контактних парогазотурбінних установок (КГПТУ) 
дає можливість говорити про ефективне виробництві механічної, теплової та 
електричної енергії [1, 2, 3]. Масогабаритні показники КГПТУ, як 
енергетичних установок на об’єктах морської інфраструктури, повинні бути 
нижче за стаціонарних установок континентального базування. 

Метою дослідження є визначення умов поліпшення техніко-економічних 
та масогабаритних показників контактного конденсатора при підвищенні 
швидкості течії газопарового потоку з одночасним стабільним відведенням 
рідини і газу при ефективнiй роботi КГПТУ. Підвищення швидкості 
газопарового потоку понад 4 м/с в контактному конденсаторі парціальним 
способом течії в нижньому перерізі сітчастої тепломасообмінної насадки 
обґрунтовано експериментально.  

Розрахункові дослідження впливу показників парціального способу течії 
при стабільному відведенні рідини і газу в контактному конденсаторі 
представлено нижче. Використана математична модель контактного 
конденсатора була доопрацьована і відрізнялась наявністю додаткових 
процедур завдяки яким досліджувалися одночасний вплив конденсації та 
сепарації на температуру теплоносіїв, прибуток води та перепад тиску в 
конденсаторі при незмінних конструктивних показниках елементів 
конденсатора. Розрахунки циклу КГПТУ при зміні масогабаритних показників 
в залежності від швидкості ГПС виконано за математичною моделлю 
розробленою ранiше. За результатами розрахунків у діапазоні швидкостей 
газопарової суміші (ГПС) 3-6 м/с визначено: теплотехнічнi характеристи 
контактних конденсаторів та його складових елементів; шляхи зниження росту 
аеродинамічного спротиву контактного конденсатора; масогабаритнi 
показники контактних конденсаторів та його складових елементів; значення 
ККД та питомої потужності КГПТУ для різних початкових температур 
навколишнього середовища. 

Результати значень показників контактного конденсатора та КГПТУ при 
умовах дослідження представлені у табл.1 та 2. 

Таблиця 1  

Швидкість, м/с 
Площа насадки КГПТУ, 

м2 
Довжина, м Ширина, м 

3,0 18,80 4,00 4,70
3,5 16,15 3,71 4,36
4,0 14,18 3,48 4,08
4,5 12,60 3,28 3,85
5,0 11,38 3,11 3,66
5,5 10,35 2,97 3,49
6,0 9,49 2,84 3,34
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Таблиця 2. 
Коеф. відновл. 

тиску. 
ККД 

Nуд, 
кВт/(кг/с) 

Т4, К G, кг/сек 

0,986 0,4360 393,3513 736,0349 5,0980
0,984 0,4357 393,3506 736,3383 5,1093
0,983 0,4355 393,3500 736,5403 5,1168
0,980 0,4350 393,3487 737,0613 5,1361
0,977 0,4345 393,3472 737,6205 5,1568
0,974 0,4339 393,3458 738,1812 5,1776
0,971 0,4333 393,3442 738,7805 5,1998
0,967 0,4327 393,3426 739,4040 5,2229

СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ  СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТІОНІТУ 
DOWEX MAC-3 ПРИ ВИЛУЧЕННІ МІДІ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 

УДК 504.5:628.33 

Автори: Гомеля М. Д., Малін В. П., Галімова В. М. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут» 

Мідь та її сполуки широко поширені в навколишньому середовищі, і 
тому їх часто виявляють у природних водах. Концентрації міді в природних 
водах зазвичай складають десяті частки мг/л, у питній воді можуть 
збільшуватися за рахунок вимивання з матеріалів труб і арматури. 

Основними джерелами надходження міді в природні води є стічні води 
підприємств хімічної, металургійної промисловості, шахтні води. Істотне 
забруднення природного середовища міддю відбувається внаслідок 
застосування в рослинництві добре розчинних солей міді. Мідь може 
з'являтися в результаті корозії мідних трубопроводів та інших споруд, які 
використовуються в системах водопостачання [1].   

Для контролю якості поверхневих вод створені різні гідробіологічні 
служби спостережень. Проблема в значній мірі ускладнюється відсутністю 
необхідного обладнання для контролю важких металів у воді. Сучасні 
високоточні прилади аналізу вмісту важких металів у довкіллі є дорогими. 
Навіть  самі чутливі прилади такі як атомно-адсорбційні спектрофотометри 
мають межу чутливості на рівні 1-100 мкг/дм3 [2;3]. Тому на перший план 
висуваються проблеми контролю якості довкілля, оцінки впливу на якість води 
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об’єктів господарської діяльності та розробка простих, надійних методик 
контролю важких металів у воді. 

Метою роботи було вивчення процесів концентрування іонів важких 
металів, на прикладі міді, з дистильованої та водопровідної води на 
слабокислотному катіоніті DOWEX-MAK-3 шляхом визначення сорбційної 
здатності іоніту по міді за різних її концентрацій з урахуванням впливу іонів 
жорсткості. 

Сорбцію міді проводили з розчинів концентрацією 1-1000 мг/дм3 в 
статичних та динамічних умовах. 

Слід відмітити, що сорбція іонів міді в статичних умовах  на 
слабокислотному ктіоніті в Na+-формі за низьких концентрацій проходить 
неефективно як з дистильованої так і з водопровідної води.  Ємність іоніту по 
іонах міді зростає із підвищенням її концентрації у вихідному розчині.  
Низькою є ефективність десорбції міді  із катіоніту розчином 5 %-ї соляної 
кислоти.  

Значно кращі результати отримано при використанні для вилучення 
іонів міді з води катіонітом DOWEX-MAK-3 в динамічних умовах. Сорбцію 
проводили на катіоніті в кислій та Na+- формі з розчинів міді у водопровідній 
воді при концентрації 1-30 мг/дм3. Як видно з рис.1 при вилученні міді на 
іоніті в кислій формі відбувається суттєве  пом'якшення води  та значне 
зниження її лужності. При цьому, по мірі насичення іоніту іонами жорсткості 
залишкова концентрація міді зростає з 0 до 1,6 мг/дм3 при початковій 
концентрації 30 мг/дм3. При сорбції  на катіоніті в Na+- формі значно зростає 
ємність іоніту по іонам жорсткості - від 2771 г-екв/дм3 для катіоніту в кислій 
формі, до 4099 г-екв/дм3 для іоніту в сольовій формі. При цьому ємність по 
іонах міді дещо знижується - від 836 г-екв/дм3 до 824 г-екв/дм3. Лужність води 
при використанні катіоніту в Na+-формі практично не змінюється. Проте рН 
середовища (рис.2) при використанні іоніту в кислій формі  зростає з 2,00-3,15 
до 6,35-6,36. Для катіоніту в сольовій формі відмічено зростання рН до 9,97-
10,30 із поступовим зниженням до 8,05-8,45. 
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Рис. 1 - Залежність жорсткості (1;2), кислотності (3), лужності 
(4;5),концентрації іонів міді (6;7) від пропущеного об'єму розчину міді у 
водопровідній воді (Ж=4,8 мг-екв/дм3,  Л=4,8 мг-екв/дм3, СCu=30 мг/дм3, 

рН=7,81) через катіоніт DOWEX-MAK-3 в кислій (1;3;4;6) та Na+-формі (2;5;7) 
(Vi=10 см3) (ОДЄ1= 277 г-екв/ дм3, ОДЄ2= 4099 г-екв/ дм3, ОДЄ6= 836г-екв/ 

дм3, ОДЄ7= 824г-екв/ дм3) 
Очевидно, що при використанні іоніту в кислій формі сорбція міді та 

іонів твердості відбувається лише за рахунок переходу гідрокарбонатів у 
вугільну кислоту, що розпадається на диоксид вуглецю та воду. Саме тому рН 
середовища  не знижується нижче 2,8-3,1. В іншому випадку при підкислені 
води та зниженні рН нижче 2 слабокислотний катіоніт  втрачає свої 
іонообмінні властивості за рахунок низького ступеню дисоціації 
карбоксильних груп. 

Рис. 2 - Зміна рН (1;2;3;4) розчину міді у водопровідній воді (Ж=4,8 мг-
екв/дм3, рН=7,81) (СCu=30 (1;2); 2 (3); 1 (4) мг/дм3) в залежності від 

пропущеного об'єму через катіоніт DOWEX - MAK-3 в кислій (1;4) та Na+ (2;3) 
формі (Vi=10 см3) 
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В цілому, зниження рН середовища сприяє переходу іонів міді  в воді в  
Cu2+-форму, що сприяє кращому їх вилученню іонним обміном. 

Висновки 
Було встановлено, що слабокислотний катіоніт DOWEX-MAK-3 в 

статичних умовах сорбує іони міді в присутності надлишку іонів жорсткості і 
його ємність по міді зростає при підвищенні концентрації її розчинів. Ступінь 
вилучення міді з води знижується при зниженні її концентрації у вихідних 
розчинах. 

 Показано, що в динамічних умовах катіоніт DOWEX-MAK-3 забезпечує 
ефективне вилучення іонів міді з водопровідної води в кислій та Na+- формі 
при концентрації іонів міді від 1 до 30 мг/дм3.  
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Смірнова О.О., аспірант(2) 

1 − Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут» 

2 − Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

На сьогоднішній день однією з найбільших проблем охорони довкілля 
для України залишається забруднення гідросфери [1]. Найбільш широко 
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поширеними забруднювачами стічних вод є нафтопродукти - неідентифікована 
група вуглеводнів нафти, мазуту, гасу, масел і їх домішок, які внаслідок їх 
високої токсичності, належать, за даними ЮНЕСКО, до числа десяти найбільш 
небезпечних забруднювачів довкілля. Нафтопродукти можуть перебувати у 
розчинах в емульгованому, розчиненому вигляді й утворювати на поверхні 
плаваючий шар [2]. 

Автозаправні станції, об'єкти автотранспортних господарств і 
підприємств, що використовують у своїй виробничій діяльності 
нафтопродукти, зазвичай мають відкриті майданчики і досить розвинену 
дорожню мережу, з якої відводяться дощові стічні води, забруднені завислими 
речовинами, в основному, піщаними і глинистими частинками і відходами 
нафтопродуктів: бензин, дизельне паливо, масла та ін. [3].  Ці стічні води 
становлять небезпеку для навколишнього середовища і перед скиданням 
повинні бути очищені до екологічних нормативів. 

Допустимі величини вмісту нафти та нафтопродуктів у стічних водах 
підприємств для безпечного їх відведення каналізаційною мережею становлять 
не більше 20г/куб.м. Слід також зазначити, що при скиданні очищених стічних 
вод у водойми рибогосподарського водокористування, до яких за 
класифікацією відносяться велика частина поверхневих водойм, вміст 
нафтопродуктів в стічних водах не повинен перевищувати 0,05г/куб.м. Можна 
для порівняння помітити, що допустимий вміст нафтопродуктів у воді 
господарсько-побутового значення – 0,3г/куб.м. [4]. 

Очисні споруди загального типу призначені для очищення всіх 
нафтовмісних вод нафтотранспортного підприємства. До споруд фізико-
хімічної очистки відносяться флотаційні установки із застосуванням хімічних 
реагентів. 

У даній роботі вивчені деякі аспекти процесу пневматичної флотації при 
очищенні нафтовмісних стічних вод. Процес оцінювали за ефектом очистки 
води від основних полютантів (нафтопродуктів) на моделях стічних вод.  

На базі Екологічної лабораторії НУК сконструйовано лабораторний 
стенд для очищення нафтовмісних вод методом пневматичної (пінної) флотації 
(рис. 1). 
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Рис.1 Схема лабораторної установки для очищення розчинів методом 
напірної (пінної) флотації 

Установка складається зі скляного циліндру 4 діаметром 30мм, робочим 
об’ємом 200мл і висотою 400мм, який виконує функції флотаційної камери з 
дрібнопористим шаром (розпилювач) 5 в його нижній частині.  Циліндр 
закріплено на штативі 7. Дослідний розчин подається через верхню частину 
вертикально встановленого циліндру. Збоку в нижній частині циліндру 
закачується повітря від компресору 1. Стиснене повітря надходить до розчину 
по гумовій трубці 3 через розпилювач, що призводить до флотування 
забрудненого розчину мікробульбашками. Витрати повітря вимірюються за 
допомогою ротаметру 2. Через спеціальну скляну насадку 6 виводяться 
нафтопродукти за допомогою утвореної піни. Очищена вода зливається через 
патрубок 6. 

У якості додаткового чинника додають піноутворюючий агент 
сульфонол НП-3 - суміш натрієвих солей, які відносяться до поверхнево 
активних речовин (детергентів) з емульгуючими властивостями, добре 
розчинних у воді. 

Попередні результати досліджень дозволяють виявити позитивний вплив 
застосування ПАВ, навіть у незначних кількостях, для підвищення ступеня 
очищення нафтовмісних вод методом пневматичної флотації.  
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут» 

На сьогоднішній день в результаті постійного зростання антропогенного 
впливу значна кількість водойм характеризується високим рівнем 
мінералізації, що призводить до нестачі прісної води. Однією з досить 
серйозних проблем є забруднення води нітратами внаслідок антропогенних та 
природних факторів [1, 2]. 

Забруднення водних басейнів нітратами може привести до зміни 
хімічного складу води, інтенсивної евтрофікації водойм і виникнення в них 
токсичних речовин. Надмірна евтрофікація водойми спостерігається при 
концентрації азоту в воді 0,2-0,3 мг/дм3 [3]. 

Для очищення води від нітратів використовують реагентні, біологічні, 
мембранні та іонообмінні методи. Використання баромембранних методів для 
вилучення нітрат іонів є малоефективним через значні енерговитрати, високі 
вимоги до попередньої очистки води і складність переробки концентратів [4]. 
При електрохімічному відновленні нітрати розпадаються з утворенням 
токсичних речовин - нітритів і аміаку [5]. Малоефективним є і адсорбційне 
вилучення нітратів. Реагентні методи недоцільні через високу вартість 
реагентів і необхідність утилізації відходів. Найбільш ефективним методом 
видалення нітратів після біологічної очистки та концентрування є іонообмінні 
методи. Перевагою цих методів є простота і невибагливість до попереднього 
очищення води [6]. 
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Очищення води від нітратів проводили на високоосновному аніоніті АВ-
17-8 в Сl- і SO4

2- формах і низькоосновному аніоніті DOWEX Marathon WBA в 
Сl- формі. 

Концентрація нітратів в стічній воді коливається на рівні 1 мг-екв/дм3, 
але в такому випадку складно визначити обмінну ємність іоніту, через значний 
час дослідів за рахунок пропускання великих обсягів води.  

В роботі були використані модельні розчини із вмістом нітратів  
2,7÷38,7 мг-екв/дм3, які пропускали через аніоніти об'ємом 10 см3 зі швидкістю 
фільтрування - 2,12÷3,18 м/год. 

Встановлено, що при використанні низькоосновного аніоніту Dowex 
Marathon WBA в Cl-  формі для сорбції нітратів з концентрацією 3,2 мг-екв/дм3 
повна обмінна динамічна ємність (ПОДЄ) становить 1,014 г-екв/дм3 (рис.1). 
При концентрації нітратів 3,2 мг-екв/дм3 аніоніт АВ-17-8 в Cl-  формі мав 
ПОДЄ – 1,027 г-екв/дм3, а у SO4

2- формі – 0,992 г-екв/дм3, що пояснюється 
вищою селективністю іоніту по сульфатах, в порівнянні з хлоридами.  

Рисунок 1 – Вихідні криві сорбції нітратів на аніонітах АВ-17-8 (1) та 
Dowex Marathon WBA (2) (Vi=10 см3) в  Cl-  формі при фільтруванні розчинів 
NaNO3 з концентрацією 3,2 мг-екв/дм3  

При використанні насичених розчинів з концентрацією NaNO3 38,7 мг-
екв/дм3 ПОДЄ для високоосновного аніоніту сягає 2,048 г-екв/дм3, для 
низькоосновного - 1,733 г-екв/дм3. Помітно, що різниця в значеннях ПОДЄ 
більш суттєва, ніж при сорбції з розведених розчинів, що можна пояснити 
надеквівалентною сорбцією.  
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При проведенні регенерації іонітів проби відбирали по 10 см3 зі 
швидкістю фільтрування - 0,2÷0,4 м/год. 

Регенерацію аніоніту АВ-17-8 проводили розчинами хлориду і сульфату 
амонію, хлориду і карбонату калію. У процесі регенерації утворюються нітрат 
амонію або калію, що є мінеральними добривами. При використанні сульфатів 
регенерація проходить досить неефективно. Кращі результати отримані при 
використанні хлоридів. Було також відзначено, що ефективність регенерації 
підвищується зі збільшенням концентрації регенераційних розчинів, але 
надлишок хлоридів в розчині на виході ускладнює можливість їх 
використання, як мінеральних добрив. 

Була досягнута висока ступінь регенерації низькоосновного аніоніту 
Dowex Marathon WBA при використанні розчинів карбонату калію, аміаку і 
хлориду амонію. Це пояснюється тим, що функціональні групи даного 
аніоніту при рН>10 переходять у недисоціованну форму, тому аніони легко 
десорбуються. 

Найбільш ефективним регенераційним розчином виявився аміак. При 
його концентрації 1,5 г-екв/дм3 ступінь регенерації при qп = 5 см3/см3 досягав 
90%, а при qп = 10 см3/см3 - 97%. Даний розчин можливо переробляти з 
допомогою електрохімічних методів, що дозволяє відокремити надлишок 
аміаку або отримати розчини аміаку і азотної кислоти. Але існує значний 
недолік такої регенерації, оскільки низькоосновний аніоніт Dowex Marathon 
WBA в основний формі не буде повторно сорбувати нітрати в результаті 
підлуження розчину. Але при обробці аніоніту еквівалентною кількістю 
соляної кислоти для переведення його в Cl- форму можливо відновити 
сорбційну ємність іоніту для забезпечення подальшої ефективної сорбції 
нітратів. 

В результаті проведених досліджень показано, що високоосновний 
аніоніт  
АВ-17-8 і низькоосновний аніоніт Dowex Marathon WBA забезпечують ступінь 
вилучення нітратів на рівні 90%. Ефективність сорбції високоосновного 
аніоніту вище в хлоридній формі, ніж в сульфатній, а низькоосновний аніоніт 
краще сорбує нітрати в хлоридній формі, а в основній формі сорбція нітратів 
не відбувається. 

Ефективність регенерації високоосновного аніоніту АВ-17-8 в NO3- 
формі вище при використанні розчинів хлоридів і зростає з підвищенням 
концентрації регенераційних розчинів. Ефективність регенерації 
низькоосновного аніоніту Dowex Marathon WBA краще проходить при 
використанні основних розчинів - карбонату калію і аміаку. 
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В наш час ми зіткнулися з проблемою нестачі прісної води. Ситуація 
погіршується з кожним роком і вже зараз необхідно серйозно замислитись про 
охорону водних об’єктів. Із зростанням попиту на водні ресурси питання 
очищення і демінералізації стічних вод є досить актуальним. На сьогодні 
процеси демінералізації стічних вод в основному базуються на видаленні 
небажаних хімічних речовин з наступним захороненням концентрованих 
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сольових розчинів. Це ще більше погіршує стан навколишнього природного 
середовища. 

Ще однією серйозною проблемою є видалення з води нітрат-іонів. 
Очищення води від нітратів ускладнюється тим, що це стабільні і добре 
розчинні іони з низькою здатністю до співосадження або адсорбції. Нітрати у 
високих концентраціях надходять у водойми як за рахунок антропогенної 
діяльності, так і в результаті природних факторів. Споживання води з високою 
концентрацією нітратів може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям і 
тому їх вміст у воді строго регламентується. Вміст нітратів у воді, яка 
використовується для централізованого водопостачання з поверхневим чи 
артезіанським водозабором зазвичай не перевищує 10 мг/дм3. Однак у воді 
мілководних артезіанських свердловин (криниць) вміст нітратів може досягати 
300 мг/дм3 і більше [1]. В стічних водах їхня концентрація може досягати 1000 
мг/дм3. Для питної води вміст нітратів не повинен перевищувати 50 мг/дм3 [2]. 

До найбільш популярних методів очистки води від нітратів можна 
віднести біологічну денітрифікацію, каталітичне відновлення, зворотній 
осмос, нанофільтрацію та електродіаліз. Дані методи забезпечують не повне 
видалення нітратів і характеризуються утворенням великих об’ємів 
концентрованих сольових розчинів.  

Окрім нітратів у стічних водах у великих кількостях присутні іони 
жорсткості, сульфати та хлориди. Очевидно, що для забезпечення належної 
очистки дані іони необхідно вилучати разом із нітратами. Найбільш простим 
та ефективним методом позбавлення від цих іонів є іонний обмін. Його 
застосування дозволяє не тільки ефективно очищати воду, але й надає 
можливість подальшого використання відпрацьованих регенераційних 
розчинів у виробництві корисних продуктів. 

Тому метою нашої роботи було вивчення процесів вилучення нітратів з 
водних розчинів, що містять підвищені концентрації хлоридів та сульфатів. 

Процес проводили при використанні високоосновного аніоніту АВ-17-8 
в хлоридній, основній, карбонатній або основно-карбонатній формі. 
Використання іоніту в ОН-, СО3

2- та ОН і СО3
2- формі обумовлена можливістю 

додаткового пом’якшення стічної води. 
Було встановлено, що при використанні іоніту в основній, карбонатній 

або сольовій формі при концентрації хлоридів у воді до 200 мг/дм3 
відбувається ефективна очистка води від сульфатів та нітратів при незначній 
сорбції хлоридів на аніоніті в основній та карбонатній формі. При 
концентрації хлоридів більше 1000 мг/дм3 нітрати погано сорбуються на іоніті 
як в основній, так і в карбонатній формі. 
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Була запропонована технологічна схема очистки стічних вод (рис. 1), що 
містить нітрати, сульфати та хлориди із можливістю повної переробки 
регенераційних розчинів у корисні продукти. 

Стічна вода, яка містить дані іони надходить на іонообмінний фільтр (1) 
в основній формі. Хлориди у разі перевищення допустимих концентрацій 
виділяються на зворотньоосмотичній установці (9).  

Рис 1. Технологічна схема демінералізації води, яка містить нітрати, 
хлориди та сульфати: 1 – аніонообмінний фільтр; 2 – просвітлювач із завислим 
шаром осаду; 3 – відстійник; 4 – шламосховище; 5 – фільтр-прес; 6 – 
механічний фільтр; 7 – резервуар пом’якшеної води; 8 – насос; 9 – фільтр 
зворотного осмосу; 10 – резервуар знесоленої води; 11 – витратний бак 
регенераційного розчину; 12 – резервуар відпрацьованого розчину; 13, 16 – 
електролізери; 14 – витратний бак розчину аміаку; 15 – реактор. I – подача 
води; II – подача води до споживача; III – відбір розчину лугу; IV – подача 
розчину на переробку; V – осад на переробку; VI – розчин для дезінфекції 
води.  

Якщо іоніт використовувати в основній чи карбонатній формі, то 
відбувається пом’якшення води за рахунок її підлужнення. Осади гідроксиду 
магнію та карбонату калію виділяються в просвітлювачі (2) з їх подальшим 
зневодненням на фільтр-пресі (5) та направляються на переробку. 

Далі вода надходить на фільтр (6) де відбувається її доочистка від 
механічних домішок. Після цього вода подається на зворотньоосмотичну 
установку, де відбувається її повне знесолення. 

Регенераційні розчини з аніоніту використовуються для виробництва 
рідких добрив, а концентрати, що містять хлориди використовуються для 
отримання лугу і окислених сполук хлору – гіпохлорити, хлорати та ін. [3]. 
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При наявності у воді тільки нітратів, хлоридів і гідрокарбонатів, іонообмінний 
фільтр можна регенерувати розчинами гідроксиду чи карбонату калію.  

Якщо у воді окрім хлоридів та нітратів присутні сульфати, то на аніоніті 
сорбуються в основному нітрати та сульфати. Для регенерації такого іоніту 
краще використовувати розчин лугу. При електролізі регенераційного розчину 
в трьохкамерному електролізері з катіонною і аніонною мембранами 
утворюються луг і суміш сульфатної та азотної кислоти. Після нейтралізації 
кислот аміаком можна отримати суміш сульфату та нітрату амонію, що теж 
являється рідким добривом.  

Висновки 
Встановлено, що нітрат-іони у великих кількостях містяться у стічних 

водах і найкраще для їх вилучення використовувати методи іонного обміну. 
Застосування іонного обміну дає можливість наряду з нітратами 

вилучати хлориди та сульфати з одночасним пом’якшенням води. 
Запропонована технологія схема, яка забезпечує отримання знесоленої 

води з переробкою відходів в продукти, які придатні для подальшого 
використання.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
УТИЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН 

УДК 621.438 

Автори: Зуб С.М., Маркіна Л.М. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Утилізація та переробка шин в сучасному світі, де число автомобілів 
неухильно зростає, набуває велике екологічне та економічне значення для всіх 
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розвинених країн світу, в тому числі і України. Це пов'язано насамперед з тим, 
що небезпека залучення в оборот старих автомобільних покришок виникає вже 
на стадії їх зберігання, і потреба їх знешкодження є нагальною - навіть якщо 
гума не експлуатується, вона виділяє значну кількість хімічних речовин 
(всього їх може налічуватися до 100). Найбільш шкідливими канцерогенами є 
бензопірен та інші поліароматичні вуглеводні, яких в шинах виявлено до 15 
з'єднань. Також в гумі є 4 з 12 видів N-нітрозамінів.. До того ж гума 
вогненебезпечна і не піддається біологічному розкладанню, а купа гумових 
покришок являє собою досить зручне місце для проживання цілих колоній 
гризунів і комах, багато з яких є джерелом інфекційних захворювань. 

Завдяки піролізу амортизованих автомобільних покришок  можна 
досягти їх утилізації з отриманням економічно цінних продуктів: піролізного 
газу, рідкого палива, пірокарбону та металокорду. За даними інформаційних 
джерел було проведено аналіз рентабельності існуючих технологій рециклінгу 
відпрацьованих автошин. При дослідженні переваг та недоліків сучасного 
обладнання зроблений висновок про необхідність принципу паралельного 
проведення технологічних процесів: сортування, подачі, завантаження, 
деструкції, розвантаження та охолодження продуктів.  

На даний момент не існує універсального обладнання для 
високоефективного процесу розкладання старих покришок яка б вирішувала 
проблематику економічності, екологічності та практичності у використанні. 

Тому пропонується технологія безперервного піролізу цілих зношених 
автомобільних шин розробкою універсальної автоматизованої установки з 
автоматичним завантаженням. 

Головними конструкційними особливостями представленого 
обладнання, які вирішують поставленні завдання, є: 

- система сортування  на основі калібратору цілих амортизованих 
шин діаметром R13 та R14; 

- пристрій подачі сировини на висоту – кран-балка стрілового типу; 
- герметичний шлюзовий механізм подачі автошин з попереднім 

підігрівом продуктів навантаження; 
- реактор безперервної дії з термічним та механічним 

навантаженням; 
- багатоконтурна система циркуляції парогазової суміші;  
- плунжерна система розвантаження твердого залишку. 
Пропонована технологічна схема є перспективною з точки зору 

екологічної безпеки, так як вона в силу безвідходної технології виключає 
можливість забруднення навколишнього середовища і дає можливість 
технічно відносно просто переробляти цілі зношені автошини без їх 
попередньої підготовки. 
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Отже, із щорічним приростом в Україні зношених покришок в обсязі 200 
тис.т., проблема утилізації відпрацьованих автомобільних шин потребує 
нагального проведення. Вирішення поставлених завдань можна досягти 
пропонованою універсальню автоматизованою установкою безперервного 
піролізу  цілих зношених автомобільних шин з автоматичним завантаженням, 
яка також дає можливість отримати цінні продукти: рідкої фракції – 
піроконденсату, з теплотою згорання 39Мдж/кг; горючий газ з теплотою 
згорання 40 Мдж/м3; технічний вуглець – пірокарбон; металокорд – 
високолегована сталь. 

ВИЯВЛЕННЯ ЕФЕКТУ ДЕКАПЛІНГУ  
ЗА ЕКОЛОГОЄМНІСТЮ 

УДК 330.3:631.1 

Автор: Літвак О.А. 
Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

Економічне зростання виступає найважливішим критерієм державного 
та регіонального  розвитку, але визначальним фактором для нього все більше 
стає  відсутність екологічних ризиків та покращення якості життя населення. 
Такий підхід відповідає принципам екологоорієнтованого розвитку економіки. 
Одним із критеріїв ефективності формування екологоорієнтованого підходу в 
діяльності підприємств  може бути оцінка впливу економічного розвитку на 
екологічний стан території. Оцінити результат модернізації виробництва з 
урахуванням екологічних вимог можливо через ефект декаплінгу.  

У перекладі «decoupling» означає «відмежування, розмежування, 
роз’єднання, відділення, порушення зв'язку», поняття «декаплінг» 
застосовується в тих випадках, коли два процеси або низка показників, які 
повинні мати визначену залежність, на практиці рухаються в різних напрямках 
[1]. 

Першою міжнародною організацією, що запропонувала концепцію 
екологічного декаплінгу, стала Організація економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР). За визначенням ОЕСР,  декаплінг – це розрив зв’язку між 
«негативним екологічним впливом» та «економічними благами» [2].  

Декаплінг відображає здатність економіки країни до нарощування 
економічної могутності, що не супроводжується посиленням тиску на 
довкілля. Для того щоб виявити декаплінг, необхідно зафіксувати 
взаємозв’язок між показником економічних рушійних сил (найчастіше 
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загальноприйнятим ВВП),  який традиційно вважають виміром якості життя, 
та індикатором тиску на довкілля. Декаплінг – це процес сталої довготривалої, 
прогнозованої і керованої неузгодженості трендів економічного зростання, 
споживання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища на 
всіх етапах життєвого циклу продукту. При цьому такий процес не 
супроводжується  перерозподілом екологічних ризиків у часі і просторі [3]. 

 Розрізняють два види декаплінгу залежно від факторів впливу, а саме: 
декаплінг за ресурсними факторами (resource decoupling), тобто за 
природоємністю; декаплінг за факторами впливу на навколишнє природне 
середовище (impact decoupling)  – за екологоємністю.  

З метою виявлення  ефекту декаплінга за екологоємністю розраховують 
показник декаплінг-фактора F. Значення декаплінг-фактора за екологоємністю 
показує співідношення між темпами зростання маси забруднень та 
макропоказниками економічного зростання, тобто це показник екологоємності 
ВВП (ВРП): 











B

B

E

E
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де DF – показник економічного зростання, що відображається через 
макропоказники (ВВП, ВРП, НД); ЕР – антропогенний тиск на навколишнє 
природне середовище (або кількість спожитого ресурсу); Е – кінцевий рік 
(кінець вимірювання); В – базовий рік (початок вимірів) [3]. 

Як показники тиску на навколишнє середовище використовуються такі:  
обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; обсяг скидів 
забруднених стічних вод (без очищення або недостатньо  очищених) у водні 
об'єкти;  утворення відходів виробництва і споживання І–ІІІ класів небезпеки. 

Значення показника декаплінг-фактора дозволяє виявити наявність або 
відсутність ефекту декаплінгу у конкретний період часу. У випадку, коли F > 0 
і в динаміці даний показник зростає, спостерігається явище декаплінгу – 
антропогенний тиск на навколишнє природне середовище знижується за умови 
економічного  зростання. У випадку, коли F < 0 і знижується в динаміці, – 
економічне зростання призводить до суттєвого тиску на навколишнє природне 
середовище. 

За проведеними розрахунками виявлено, що значення показника 
декалінг-фактора за викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря 
Миколаївської області коливаються від –0,12 до 0,10. Найбільші позитивні 
значення виявлено у 2013 р. (0,09) та у 2014 р. (0,10), але це обумовлено 
зниженням рівня промислового виробництва (зниженням обсягу ВРП) і, як 
наслідок, відбувається менш інтенсивний тиск на атмосферне повітря. 

За скидами забруднених зворотних вод також не виявлено ефекту 
декаплінга. Найбільше позитивне значення спостерігається у 2006 р. (0,22). У 



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 71

наступні роки відбувається коливання показника від від’ємних у 2007, 2009, 
2012 і 2014 рр. до незначних позитивних значень у 2008, 2011 і 2013 роках. 

Показники декаплінг-фактора за обсягами утворених небезпечних 
відходів І–ІІІ класів небезпеки розподілилися у межах від –0,23 у 2012 р. до 
0,25 у 2014 р. Останні два роки наявна тенденція до зниження обсягів 
небезпечних відходів, але значні коливання у попередні роки не дають змогу 
засвідчити  наявність ефекту декаплінгу за зазначеним фактором впливу на 
довкілля. 

Проведений аналіз розрахунків декаплінг-фактора за екологоємністю в 
Миколаївській області дає змогу зробити висновок, що узагальнюючий 
показник декаплінг-фактора за екологоємністю по Миколаївській області 
коливається від – 0,09 у 2012 р. до найбільшого позитивного значення 0,13 у 
2013 р. (рис. 1). У 2014 р. декаплінг-фактор становив 0,12. Такі значні 
коливання свідчать про відсутність ефекту декаплінгу за екологоємністю на 
даному етапі розвитку економіки регіону.  
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Рис. 1 ― Рівень інтегрального декаплінг-фактора за екологоємністю у 
Миколаївській області 

Висновок. Ефект декаплінгу є індикатором запровадження заходів щодо 
раціонального управління природокористуванням. Можливість формування 
явища абсолютного декаплінгу  пов’язана зі стимулюванням інвестицій в 
природоохоронну діяльність на основі комплексу адміністративних і 
економічних методів державного управління. Політика екологоорієнтованого 
розвитку повинна бути регламентована чітким екологічним здійснюватися під 
суворим контролем державних органів влади та увагою громадських 
організацій.  
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Автори: Маркіна Л.М., к. т. н, доц.; Крива М. С.,аспірант; Глиняна В. В., 
магістрант 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Досягнення екологічності технології багатоконтурного циркуляційного 
піролізу (БЦП) здійснюється завдяки наявності БЦС, що повертає важкі 
сконденсовані фрації продуктів піролізу до реактора, за рахунок контурів 
охолодження та забезпечує глибоке термічне розкладання 
високомолекулярних компонентів гумо-технічних відходів. Отримання 
цільових продуктів при піролізі відходів здійснюється за рахунок масо- та 
енергообміну між потоками первинної парогозової суміші (ПГС), що 
циркулюють в БЦС. Це досягається за умови встановлення рівноважного стану 
циркулюючих потоків, в результаті чого зменшується молекулярна маса 
кінцевого продукту та досягається екологічна чистота утворених речовин. 
Таким чином, доцільним є розробка математичної моделі рециркуляції потоків 
парогазової суміші в багатоконтурній циркуляційній системі технології БЦП 
при утилізації відходів, що дозволить отримати значення необхідної 
концентрації вихідних продуктів для здійснення максимально ефективного 
технологічного процесу в цілому через зміну параметрів та структури моделі 
за обраними критеріями управління процесу з плином часу. Така залежність 
дає можливість визначення складу та якості кінцевих продуктів 
технологічного процесу БЦП, а відтак знайти рушій для управління та 
оптимізації технології, досягаючи при цьому підвищення екологічної безпеки 
при роботі устаткування.  
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На контурах БЦС здійснюється інтенсивна взаємодія між висхідним 
парогазовим потоком первинної ПГС і низхідним сконденсованим рідким 
потоком. Робота контуру характеризується масо- та енергообміном між 
парогазовою та рідкою фазами, що контактують. Це приводить до 
вирівнювання їх температур. В результаті масообміну речовиною 
встановлюються рівноважні значення складових фаз і процес їх взаємодії 
припиняється, оскільки парорідинна система переходить в рівноважний стан. 
Парогазова суміш та рідка фракція відділяються один від одного, і процес 
продовжується внаслідок нового контактування цих фаз уже на наступному 
контурі з іншими концентраціями рідких і парогазових потоків та іншими 
температурами. Моделювання процесу конденсації та рециркуляції в 
багатоконтурній циркуляційной системі (БЦС) здійснюється  
графоаналітичним методом, що дає можливість наочно представити процес 
рециркуляції. Графоаналітичний метод моделювання БЦС полягає в побудові 
робочої діаграми і діаграми рівноваги процесу конденсації потоків 
високомолекулярної ПГС на контурах БЦС. В основі графоаналітичного 
методу лежить кількісна оцінка та геометрична інтерпретація механізму 
рециркуляції БЦП [1]. Моделювання процесу рециркуляції за допомогою 
побудови діаграм рівноваги та робочої діаграми процесу дозволить визначити 
напрям та рушійну силу масопереносу між рециркуляційними потоками БЦС, 
що дасть підстави говорити про механізм та принципи утворення вихідних 
товарних продуктів технології БЦП [2].  

Матеріальна модель процесу рециркуляції багатоконтурного 
циркуляційного піролізу, пояснює механізм роботи багатоконтурної 
циркуляційної системи рециркуляції на основі традиційної гіпотези 
теоретичного контуру. Графоаналітична модель процесу рециркуляції трьох 
контурної циркуляційної системи, розкриває сутність процесу для управління, 
регулювання процесу рециркуляції з метою отримання рідкої фракції з 
заданою молекулярною масою. визначено напрям переносу низькокиплячого 
компоненту з рідкої фракції до парогазової суміші, підтверджує перебіг 
процесу багатоконтурної конденсації  в заданих режимах. 

Список використаних джерел літератури: 
1. Капустин, В. М. Технология переработки нефти. Часть 2.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ  
В ВИЩІЙ ШКОЛІ 

УДК 378:502/504 

Автор: Міхелєва Н.В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

Тривалий час людська цивілізація розглядала світ природи з точки зору 
його використання для задоволення численних потреб людини. Недоліки 
такого світогляду призвели до різних криз (екологічної, демографічної, 
психологічної, соціальної і т.п.). 

Якщо головною причиною деградації навколишнього середовища є 
домінуючі схеми виробництва й споживання, то рішення екологічної проблеми 
можливе лише на рівні зміни характеру й способу людської діяльності. 
Необхідна перш за все зміна ціннісної свідомості світогляду суспільства і 
кожної окремої людини [1]. 

Екологічна культура сучасного українського суспільства залишається 
низькою, і без підвищення її рівня неможливо сподіватися на позитивні зміни 
в навколишньому середовищі. Поки що сучасна людина починає 
замислюватися про екологічні проблеми тільки тоді, коли «погана екологія» 
впливає на її життя і здоров’я. Тому проблема екологічної освіти і виховання 
всього населення, а особливо підростаючого покоління в Україні актуальна та 
має велике значення для майбутнього не тільки нашої держави, а й для всього 
світу в цілому. 

Екологічна освіта та виховання – актуальна соціально-економічна та 
психолого-педагогічна проблема, змістом якої є формування розуміння 
сучасних екологічних проблем, виховання відповідальності за стан довкілля, 
оволодіння навичками етичної поведінки в природі.  

Екологічна освіта повинна здійснюватися безперервно, протягом всього 
життя людини та у відповідності з соціально-психологічними періодами 
розвитку особистості [2]. Згідно Концепції екологічної освіти в Україні [3] 
складовими компонентами екологічної освіти є - екологічні знання, екологічне 
мислення, екологічний світогляд, екологічна етика. Ці компоненти формують 
екологічну культуру. 

Кожному компонентові відповідає певний рівень екологічної зрілості: 
від елементарних екологічних знань та уявлень дошкільного рівня до їх 
глибокого усвідомлення та практичної реалізації на вищих рівнях. [2] 
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Екологічне виховання починається з самого дитинства: спочатку в 
родині, потім в дитсадках, школах, позашкільних закладах з еколого-
натуралістичним напрямом. Там діти отримують основні екологічні знання 
про довкілля, розуміння існуючих проблем навколишнього природного 
середовища та усвідомлення їх актуальності для себе. Тоді починають 
формуватися екологічна свідомість та культура особистості. Для 
вдосконалення та подальшого розвитку екологічної культури, екологічного 
мислення, екологічного світогляду актуально викладання екологічної етики в 
більш усвідомленому віці, тобто в вищих навчальних закладах. В вищу школу 
молода людина приходить вже з певним життєвим досвідом, особистими 
переконаннями, що позволяє усвідомлювати та узагальнювати власне 
ставлення до природи та дій інших людей. 

Екологічна етика - вчення про моральні відносини людини з природою, 
заснованих на сприйнятті природи як морального партнера, рівноправності і 
рівноцінності всього живого, а також обмеженні прав і потреб людини. 

Завдання екологічної етики: по-перше, руйнування старого, 
споживацьки-негуманного ставлення до природи, заснованого на 
антропоцентричному міфі, що людина - центр і цар природи; по-друге, 
формування нового екологічного світогляду, що грунтується на припущенні, 
що не все робиться заради та на благо людини. 

Метою курсу є пробудження свідомості студента для взаємодії зі світом 
природи як зі світом живих істот, що володіють свідомістю, здатних відчувати 
інших істот і людину та вступати у відносини з іншими істотами і людьми; 
усвідомлення абсолютної самоцінності природи; осмислення наукових, 
філософських, релігійних знань, необхідних для формування екологічного 
світогляду; зрозуміння необхідності трансформування «Его-Я» у 
трансперсональне «Еко-Я»[4].  

В міру поглиблення знань про природу та людину заново піддаються 
філософсько-етичної рефлексії багато загальнолюдських цінностей. Тільки в 
рамках екологічної етики здійснюється філософське переосмислення таких 
категорій, як гуманнізм, справедливість, борг, благо, страждання і співчуття, 
добро і зло та т.п. [1]. Розглядаються такі проблеми екологічної етики, як 
права природи, захист тварин, екологія людини.  

Екологічна етика розглядається, по-перше, як нормативна етика, як 
основа формування нового екологічного мислення кожної людини в умовах 
екологічної кризи; по-друге, як специфічна складова практично всіх 
професійних етик (інженерної, юридичної, педагогічної та ін..). Важливо, щоб 
студент придбав стійку орієнтацію й готовність в майбутній практичній 
діяльності керуватися принципами та нормами екологічної етики. 
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Висновки: Для рішення надзвичайно гострих екологічних проблем 
сучасної України необхідна підготовка громадян із високим рівнем 
екологічних знань, екологічної свідомості та культури. Здобувши вищу освіту, 
завдяки екологічному вихованню, фахівець повинен вміти грамотно 
здійснювати природокористування, не підриваючи основ життєдіяльності для 
майбутніх поколінь; приймати екологічно-обґрунтовані управлінські рішення, 
основані на усвідомленості про екологічні наслідки господарської діяльності. 
Тому викладання екологічної етики в вищий школі набуло величезної 
актуальності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕДОКСИТУ, 
НА ОСНОВІ АНІОНІТУ АВ – 17 – 8 В СУЛЬФІТНІЙ ФОРМІ 

УДК 628.543.2 

Автори: Гомеля М.Д., Корда Т.А., Потильчак Т.В 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут» 

Сьогодні, через значний техногенез, негативну зміну навколишнього 
середовища, зменшення природних ресурсів, які роблять людину залежною, 
перше місце посідають проблеми їх збереження, скорочення викидів, захисту 
гідросфери. Ефективне використання енергії є ключовим поняттям для 
екологічного виробництва. ЇЇ отримують з пари та гарячої води, якість яких 
залежить від характеристики енергетичної води, та безпосередньо впливає на 
виробничий процес [1]. Вона повинна відповідати жорстким вимогам, 
ефективно пом’якшуватися та знесолюватися, підлягати обробці, для 
зменшення корозійної агресивності, яка призводить до різного роду затрат.  
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Для сповільнення процесів корозії використовують інгібітори. Але 
токсичність, термо- та хімічна стійкість, обмежують їх застосування [2]. Тому 
зменшення концентрації кисню, або його повне вилучення, є кращим 
варіантом зниження корозійної здатності води.  

Для цього у даній роботі використовували редоксити – іоніти, що 
модифіковані відновниками [3], на основі аніоніту АВ – 17 – 8  в Cl- формі, 
який переводили в SO3

2- форму, розчином сульфіту натрію насичений SO2.   
Для насичення використовували герметичну установку, що складається з п’яти 
вузлів: балон з SO2, колба з піском, колба з розчином сульфіту натрію, 
розміщена на вагах, колба з лугом. За зміною маси розчину контролювали 
ступінь концентрування розчину. Процес відбувається відповідно до рівняння 
реакції: Na2SO3 + SO2 → NaHSO3. Отриманий розчин пропустили через АВ – 
17 – 8, контролюючи на виході концентрацію сульфіта. При цьому ПДОЄ 
склала 2450 мг-екв/дм3.  

Отриманий редоксит, об’ємом 50 см3, використовували для вилучення 
кисню з водопровідної води, з вихідними характеристиками: = 10,95 мг/дм3; 

рН = 7,9; жорсткість Т = 4,5 ммоль-екв/дм3.  У кожному літрі води, 
профільтрованої через аніоніт, контролювали концентрацію кисню. Проскок 
відбувся на 51 дм3 води, та склав 0,5 мг/дм3. Після чого концентрація 
збільшувалася в кожній наступній пробі (рис.1), що говорить про зменшення 
динамічної ємності редокситу. ПДОЄ по O2 склала  2128 мг-екв/дм3. 

Рисунок 1 – Графік зміни концентрації кисню від об’єму пропущеної 
водопровідної води 
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Висновки: у результаті проведених досліджень було визначено, що 
аніоніт АВ – 17 - 8 в сульфітній формі є досить перспективним, для 
використанні в якості редокситу. При цьому не відбувається вторинне 
забруднення води сполуками окиснення. Він просто піддається регенерації, та 
повторному використанню, що дає можливість зменшити економічні та 
експлуатаційні затрати. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ТЕХНОГЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ВАСО 

УДК 621.318 

Автор: Радионов А.В., канд.техн.наук. 
ООО «НПВП «Феррогидродинамика» 

Существенно больший вред окружающей среде при кратковременных и 
долговременных последствиях оказывают не стационарные вредные выбросы 
промышленных объектов, а аварийные ситуации, которые в ряде случаев носят 
глобальный характер. 

Причины техногенных аварий сохраняются во всем мире. Для Украины 
они усугубляются значительным износом основных производственных 
фондов, систем аварийного контроля и предупреждения аварий; 
несвоевременным и некачественным ремонтом технологического 
оборудования и т.д. 

Целевыми объектами системного многоуровневого метода анализа 
оценки риска техногенных аварий могут быть как различного масштаба 
территории, так и отдельные объекты с занимаемыми ими территориями и 
рабочими процессами, а также внутриобъектовые структуры, включающие в 
себя собственно производственные объекты и технологические производства, 
а также – их элементы. 
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Принцип иерархии согласно теории системного анализа [1] позволяет 
оценить техногенный риск, возникающий во время эксплуатации 
электродвигателей при замене традиционных уплотнений на 
магнитожидкостные герметизирующие комплексы (МЖГК) с учетом 
климатических факторов. 

Такой подход оправдан, т.к. все оборудование объединено  в 
последовательную технологическую цепь, поэтому выход из строя одного 
«звена» может привести к тяжелым последствиям. Между аварийными 
ситуациями в самых разных отраслях можно заметить явное сходство. Обычно 
им предшествуют накопление дефектов в оборудовании. Эта фаза может 
длится минуты, сутки или годы. На следующей фазе происходит неожиданное 
событие, иногда совсем незначительное, с последующим каскадным развитием 
до аварий и катастроф. Материальный ущерб из-за отказов 
электрооборудования практически всегда превышает стоимость 
отказываемого устройства. 

Статистические данные свидетельствуют, что около 30% всех отказов на 
предприятиях ТЭК приходится на электрооборудование. В год 25-35% 
установленных электродвигателей преждевременно выходят из строя. 

Наибольшее распространение получили асинхронные электродвигатели 
(АД). Это связано с их относительной простотой, достаточно высокой 
надежностью, а также низкой стоимостью и удовлетворительными 
эксплуатационными характеристиками. 

При оценке работоспособности и техногенного риска АД достаточно 
часто считают, что они защищены от всех воздействий, являющихся 
внешними по отношению к АД, за исключением токовых, тепловых и 
механических нагрузок. Однако такое допущение неверно. Электродвигатели 
всегда находятся во взаимосвязи с окружающей средой, которая может 
существенно влиять на их работоспособность, поскольку они должны 
безотказно функционировать в любое время года и в любых климатических 
условиях. Характерными особенностями являются низкие температуры и 
высокая влажность воздуха в зимнее время, высокая интенсивность ветровых 
потоков, высокие температуры воздуха, в летние месяцы, континентальность 
климата и т.д. 

Оптимальный выбор АД – это всегда компромиссная задача, где степень 
защиты IP и климатическое исполнение являются всего лишь двумя из более 
полутора десятков рассматриваемых факторов. По этой причине в 
электродвигателях широко применяются различные типы уплотнений, но 
добиться приемлемой герметизации часто не удается. 

Оценка техногенного риска проводилась для АД, служащих приводом 
аппаратов воздушного охлаждения (АВО). Асинхронные электродвигатели 
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серии ВАСО массово эксплуатируются на химических и 
нефтеперерабатывающих заводах, на предприятиях по транспорту и добыче 
газа и т.д. Наибольшее распространение получили АВО типа 2ВГ-75 с 
электродвигателями ВАСО мощностью 37 кВт. На эти электродвигатели в 
разные годы было установлено около 1000 МЖГК. Большой статистический 
материал и опыт эксплуатации от климатических условий Крайнего севера до 
субтропических послужили основанием для выбора электродвигателя ВАСО 
37 в качестве объекта исследования [2]. При этом необходимо отметить, что 
климатические факторы (особенно относительная влажность, запыленность 
воздуха, воздействие окружающей среды во время простоев) при ускоренных 
испытаниях АД учесть наряду с другими факторами, влияющими на 
надежность и работоспособность электродвигателя, достаточно 
затруднительно. Поэтому достоверные показатели дают только анализ 
статистических данных. 

Были выбраны шесть регионов, где эксплуатируются АД, с различными 
климатическими условиями: 1 – г. Долина (Прикарпатская область), 2 – г. 
Южный (Одесская область), 3 – г. Атырау (Казахстан), 4 – г. Северодонецк 
(Луганская область), 5 – г. Тюмень (Россия), 6 – г. Алмалык (Узбекистан). 
Наиболее благоприятные природно-климатические условия для эксплуатации 
АД серии ВАСО находятся в Прикарпатье (регион характеризуется частыми 
туманами и дождями), Причерноморской зоне (г. Южный) и Донбассе (г. 
Северодонецк). Это объясняется тем, что наличие влажного воздуха 
обусловлено как природными факторами, так и технологией. И в общей 
оценке техногенного риска он был учтен вместе с эксплуатационными 
факторами. 

Наиболее тяжелым является зимний режим с большими отрицательными 
температурами окружающей среды и чередующихся включениями-
отключениями АД. Именно поэтому для электродвигателей серии ВАСО, 
эксплуатирующихся в Тюмени, за счет ненадежной работы штатного 
уплотнения, техногенный риск приближается к верхней границе терпимого 
риска и здесь уже необходимо проводить мероприятия по снижению риска. 

Наличие пылевых бурь в Алмалыке и Атырау несколько увеличивают 
техногенный риск. Внедрение МЖГК позволяет во всех рассматриваемых 
случаях свести техногенный риск до категории незначительного. 
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

УДК 502.13(477) 

Автори: Ремешевська І. В., Горобченко А. М 
Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

В наш час питання забезпечення екологічної безпеки виробничого 
підприємства є дуже актуальним. Вирішення цього питання вимагає 
комплексного підходу з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. 
Початковим етапом є визначення виробничих факторів, що чинять негативний 
вплив на навколишнє середовище.   

ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» спеціалізується на переробці 
масляничних культур та виготовлені олії, а також виробництві паливних 
гранул. Річний обсяг виробництва складає:  соняшникової олії – 8000 т, 
паливних гранул – 768 т.  

На основі проведеного комплексного аналізу виробничої та 
природоохоронної діяльності об’єкта дослідження визначено основні  види 
впливу на: 

 повітряне середовище - викиди від котлів; викиди від агрегату
дизель- генераторного; вентиляційні викид від циклону ББЦ-400, яким 
обладнані норії, насіннєрушки; вентиляційні викиди від циклону ББЦ-300, 
яким обладнані норії; вентиляційні викиди від циклонів ББЦ-550, якими 
обладнані сепаратори; вентиляційні викиди від циклонів заспокоювачів, якими 
обладнані пневматичні транспортери; викиди від приймального пристрою з 
автомобільного транспорту; викиди від бункерів для відходів; викиди від 
сушарки; викиди від лінії брикетування лушпиння соняшника; викиди від 
вантажного автотранспорту; 

 водне середовище - скиди у водні об'єкти не відбувається; на об'єкті
функціонують зовнішні, внутрішні каналізаційні мережі та очисні споруди;  

 ґрунти - скиди в ґрунти не відбуваються; викиди забруднюючих
речовин не впливають на геохімічний склад ґрунту; відходи І-ІV класу 
небезпеки тимчасово зберігаються в спеціально відведених місцях згідно 
нормативних документів; 

 навколишнє соціальне середовище (населення) - діяльність позитивно
впливає на соціальне навколишнє середовище, що виражається в 
стимулюванні агропромислового комплексу, а саме олійно-жировової 
промисловості, забезпеченні високоякісною продукцією споживачів, створенні 
нових робочих місць. 
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За результатами проведеного аналізу діяльності ТОВ «Нові 
енергозберігаючі технології» запропоновано комплексні заходи, щодо 
забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та підвищення 
екологічної безпеки підприємства, а саме: 

1. Викиди в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично
допустимі рівні викидів, наведені в пропозиціях щодо дозволених обсягів 
викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інших викидів в 
атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, 
бути не повинно. 

2. Необхідно забезпечити ефективну роботу і підтримувати в
належному стані устаткування, апаратуру та обладнання. 

3. Необхідно забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті проводились таким
чином, щоб викиди в атмосферне повітря та запах не призводили до незруч-
ностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.  

4. Необхідно забезпечити тимчасову зупинку або призупинку проведен-
ня розвантажувально-навантажувальних робіт у разі несприятливих метеоумов. 

5. Необхідно систематично проводити  контроль технологічного  стану
всього  устаткування. 

6. Зберігання сипучих матеріалів (технічних культур) необхідно
здійснювати в  спеціально обладнаних закритих складах.  

7. Необхідно забезпечити проведення робіт з обробки металів та
зварювання в закритих приміщеннях для зменшення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. 

8. Необхідно забезпечити ефективну роботу ПГО і підтримання його в
належному стані з забезпеченням необхідного ступеню очищення. 

Висновки: За результатами проведеного дослідження виробничого 
процесу ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» та його впливу на 
природне навколишнє середовище запропоновані комплексні заходи щодо 
викидів забруднюючих речовин, які підвищують екологічну безпеку об’єкта. 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

УДК 502.13(477.73) 

Автори: Ремешевська І. В., Гурець Н. В., Войтюк В.В. 
Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова  

   Морські порти України є найважливішою складовою частиною 
не тільки транспортної, але і виробничої інфраструктури країни. Порти 
виконують роль пунктів стиковки (перехідних мостів) між транспортною 
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системою, а відповідно і економікою України з світовою транспортною 
системою та економіками іноземних держав. Тому рівень технологічного та 
технічного оснащення, екологічної безпеки, організаційно-правової системи 
функціонування та управління портів повинен відповідати сучасним 
вимогам, що встановлені для портів у міжнародній транспортній системі. 

В Україні морські порти за географічною ознакою можна поділити на 
регіональні групи, що обслуговують поряд розташовані промислові 
підприємства, національні і міжнародні транспортні коридори. ТОВ «ПОРТ 
ОЧАКІВ» належить до ї регіональної групи портів, що розташовані у Дніпро-
Бузькому регіоні і спеціалізуються в основному на постачанні зернових, 
металу і автомобілів. 

ТОВ "Порт Очаків"  - перший приватний морський порт України. Він 
розташований на правому березі Дніпро-Бузького лиману між північно-
східною околицею м. Очакова та с. Куцуруб. Акваторія порту площею 12,2 
гектарів захищена хвилезахисними спорудами загальною довжиною 820 м. 
Територія вантажних причалів ТОВ "Порт Очаків" становить 8 гектарів. ТОВ 
"Порт Очаків" призначений для обробки вантажних і вантажопасажирських 
суден, організації поромного сполучення з перевезення колісної техніки і 
великовантажних автомобілів.  

Порти становлять важливу частину глобальної судноплавної 
інфраструктури, забезпечуючи свої термінали для здійснення інтермодальних 
постачань у певному торговельному ланцюгу.  Таким чином у безпосередній 
близькості до порту має місце вплив судноплавства на навколишнє 
середовище. Наприклад, шум від працюючих двигунів суден або приладів, які 
використовуються для завантаження-розвантаження суден, викиди SO2 та NOх 
судновими двигунами, пил від обробки навалювальних вантажів, таких як 
зерно, пісок, вугілля. Далі вантажі розподіляються завдяки використанню 
інших видів транспортування – автомобілів, вагонів, внутрішнього водного 
транспорту тощо. Автомобільний і залізничний транспортний потік являє ще 
одне джерело додаткових проблем із навколишнім середовищем. При цьому 
ступінь навантаження на навколишнє середовище зростає пропорційно 
зростанню обсягів портового вантажопотоку.  

Інша проблема, пов’язана з роботою морського порту – днопоглиблення. 
Ця процедура дає змогу, з одного боку, сприяти морській навігації та 
покращити можливість морської міжнародної торгівлі, збільшуючи глибини 
підхідних каналів та акваторій портів. З іншого боку, надавати будівельний 
матеріал для будівництва нових терміналів, причалів, збільшення портових 
територій. Але існує й зворотній бік цих переваг, це замутнення прибережних 
вод, скорочення проникнення світла у морські глибини, порушення життя 
водних біоекоценозів, підняття на поверхню великої кількості осадових 
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шкідливих речовин. Особливо це стосується прилеглих великих міст, де у 
складі вод знайдено важкі метали, органохлорні суміші, поліароматичні 
гідрокарбонати, нафтові гідро карбони тощо. 

Висновки.  В результаті проведеного аналізу, виявилося що основними 
видами впливу діяльності ТОВ "Порт Очаків" на навколишнє середовище є 
шумове, фізичне та хімічне забруднення атмосферного повітря в процесі 
роботи суден та обладнання для транспортування вантажів; забруднення 
прибережних вод унаслідок проведення днопоглиблювальних робіт; 
накопичення відходів та залишків вантажу, внаслідок їх прийому до портового 
приймального обладнання. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОСАЖДЕНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ  
В ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЯХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

УДК 621.311.22 

Авторы: Рыжков С.С., к.т.н., доц.; Борцов О.С., м.н.с. 
Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова 

Высокоэффективное очистное оборудование энергетических установок 
использует интенсивные технологии разделения, улавливания, очищения в 
дисперсных многофазовых потоках. Совокупность гидродинамических, 
тепловых и массообменных процессов являются предметом исследования для 
данных технологий. Научной проблемой применения градиентных технологий 
очистки является отсутствие достоверных закономерностей локального и 
совокупного влияния гидродинамических, тепловых и массообменных 
процессов на движение частиц многофазовых потоков в пограничных слоях 
многофункциональных поверхностей энергетических установок. Целью 
исследования является влияние распределения скорости потока в пограничных 
областях плоской пластины на величину осаждаемых частиц при воздействии 
перепада температур и определение фракционной эффективности улавливания 
в пограничных областях при различных начальных скоростях дисперсного 
многофазного потока. Поставленная цель была достигнута путем 
визуализации течения в пограничных областях методом голографической 
интерферометрии; проведения численного эксперимента по определению 
фракционной эффективности осаждения частиц с использованием 
математической модели методом конечных элементов; сравнению результатов 
экспериментальных и расчетных данных и определению фракционной 
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эффективности осаждения частиц в диапазоне скоростей от 5 до 10 м/с. 
Результаты экспериментального и математичнского моделирования 
представлены на рис. 1.  

а б 
Рис. 1 Результаты экспериментального и математического моделирования:  
а) метод голографической интерферометрии, б) математическое 
моделирование 

Полученные результаты дают возможность говорить о корректности 
математического моделирования. Проведен анализ траектории поведения 
потока в результате чего получено распределение улавливания частиц в 
пристенном слое (рис. 2). 

Рис. 2 Зависимость величины уловленных частиц по длине канала от 
расстояния до оси сопла 

В результате проведенного анализа получено распределение частиц 
различной фракционной величины в пристенном слое, а также 
количественный показатель влияния нахождения частиц от радиальной 
величины их расположения от оси сопла (рис. 2) 
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УДК 504.064 

Автори: Тимченко І.В., к.т.н., доцент;  Гіржева О.Л., к. с.-х. н., доцент; 
Занько К.А., студент 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
м. Миколаїв 

Російська агресія на сході України, темпи і динаміка розвитку загроз 
терористичних актів на території, підконтрольній України та виникнення при 
цьому ряду вторинних, екологічних чинників враження, обумовлює 
важливість вивчення наслідків військових дій для дослідження та розробки 
заходів зменшення екологічної небезпеки. Аналіз наслідків, проведений 
українськими вченими дозволяє зробити висновок про їх катастрофічний 
характер вже сьогодні, крім того найближчим часом  ситуація може значно 
погіршиться. 

Серед найбільш небезпечних природних та техногенних загроз 
екологічної безпеки можна виділити наступні: 

1. Техногенні аварії на шахтах. Внаслідок аварій висока ймовірність
забруднення підземних та поверхневих вод небезпечними хімічними 
речовинами через затоплення шахт; підвищення рівня радіації та хімічне 
забруднення ґрунтів через витік води з підтоплених шахт на поверхню; або-
лочування території через витік води з підтоплених шахт на поверхню; роз-
повсюдження інфекційних захворювань (через масові захоронення в шахтах). 

2. Пошкодження ґрунтової поверхні внаслідок вибухів та снарядів.
3. Забруднення атмосферного повітря небезпечними газами, які

виділяються зі снарядів. 
4. Загроза техногенних аварій на небезпечних промислових об’єктах

(підвищення рівня радіації внаслідок пошкодження спец комбінату «Радон», 
хімічного забруднення внаслідок аварій на хімічних промислових 
підприємствах, забруднення рідким хлором).  

5. Знищення біорізноманіття на заповідній території.
Слід зазначити, що на сьогодні вогнем пошкоджено:  відділення 

Луганського природного заповідника "Луганський природний заповідник" і 
"Трехізбеніській степ"; регіональні ландшафтні парки "Донецький Кряж" і 
"Зуєвський"; Національний парк "Святі гори"; заказники "Альошкін бугор", 
"Балка Плоска", "Білоріченський", "Волнухінській", "Еремусовій схил", 

СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ 
ПРИРОДНИХ  ТА ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ 

НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  В ВОЄННИЙ ПЕРІОД
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"Знаменський яр", "Нагольний Кряж", "Нагольчанський", "Новозваневській", 
"Обушок", "Піщаний" , "Урочище Мурзіна", "Балка Скеляста". 

6. Нераціональне використання природних ресурсів через відсутність
контролю (зокрема несанкціоноване полювання). 

5. Перетворення сходу України на пустелю (зокрема під дією вітрової
ерозії) через знищення лісів. 

На основі аналізу було розроблено базу даних та створено інтерактивну 
карту (рис. 1) уразливих (з точки зору екологічної та техногенної загрози) 
об’єктів Донецькій області (промислові об’єкти, шахтні підприємства, об’єкти 
природно-заповідного фонду, місця пошкодження ґрунтового покриву, пожежі 
в заповідних місцях). Шахтні підприємства було ранжовано по ступеню 
небезпеки наслідків внаслідок високого ризику техногенних аварій.  

а) 

б) 
Рис.1 – Діалогові вікна інтерактивної карти уразливих об’єктів 

Донецької області, а – шахти, б – об’єкти природно-заповідного фонду 
Висновки. На основі досліджень загроз природного та техногенного 

характеру розроблено інформаційну модель оцінки ступеню загрози та 
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прийняття рішень для зменшення негативних наслідків навколишньому 
середовищу внаслідок воєнних дій. При цьому розроблена база даних та 
інтерактивна карта слугує основою для зберігання, обробки та візуалізації 
екологічної інформації.  

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИРОДНОГО КОАГУЛЯНТУ  

З НАСІННЯ MORINGA OLEIFERA 

УДК 628.16 

Автори: Трохименко Г.Г., к.б.н., доцент; Виверець А.О. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Найбільш поширеними синтетичними коагулянтами є солі алюмінію та 
синтетичні полімери, що використовуються в очищенні стічних вод у всьому 
світі. Але їх вплив на живі істоти повністю не досліджений. Попередні 
дослідження визначили, що природні коагулянти рослинного та мінерального 
походження економічно та екологічно більш прийнятні, ніж хімічні. 

Moringa Oliefera – дерево родом з Північної Індії, широко 
розповсюджена в тропіках. Це дерево відоме як «диво дерево». Висотою 
Moringa Oleifera від 5 до 12 м. Moringa Oleifera віддає перевагу жарким, 
напівпосушливим регіонам. У районах, де дозволяє клімат, наприклад, 
Південна Індія, можливі два врожаї на рік [1]. 

Основним компонентом насіння є катіонний білок з рН вище, ніж 9,6 і 
молекулярною масою менше 6,5 кД [2]. 

За даними Ансельма Ендабіджесіара та Сабби Нарісая, очищене і 
неочищене насіння можна використовувати як коагулянт, але очищене насіння 
є більш ефективними. Аналіз очищеної проточної води показав, що насіння 
Moringa Oleifera суттєво не впливає на рН, електропровідність, лужність, 
катіонні й аніонні концентрації, для фосфатів і нітратів, які є високими. Сирий 
водний екстракт з насіння значно збільшує концентрацію органічних речовин, 
у результаті чого погіршуються органолептичні показники води при 
тривалому зберіганні [3]. 

За даними Міта Сенгупта, Бернарда Кейта, Аннет Олсен, Осей Боатенг, 
Стіга Семсборга та Андерса Делсгаарда насіння моринги маслянистої 
ефективне в очищені води від яєць гельмінтів. Зниження при додаванні 
порошку насіння склало 94%, з 14,0 до 0,8 яєць на літр. При обробці 
екстрактом насіння, кількість яєць гельмінтів у воді зменшується у 
геометричній прогресії, до менш ніж одного яйця на літр [4]. 
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Відбір проб для аналізу проводився з річки Південний Буг. Для 
дослідження було відібрано 5 проб: перша проба одразу без додавання 
порошку насіння, наступні чотири з різними проміжками часу (2,5 год, година, 
2,5 год, та 2,5 год відповідно) і з додаванням порошку. Основні показники, які 
визначались: загальне мікробне число (КОЕ/см3) при кімнатній температурі та 
при 37ºС і кількість патогенних ентеробактерій в 1 дм3. 

Результат показав, що після додавання до розчину порошку насіння 
Moringa Oleifera загальне мікробне число, початкове значення якого становило 
20 та 50 КОЕ/см3 при кімнатній температурі та 37 ºС, відповідно, знизилось до 
10 КОЕ/см3. Патогенних бактерій в жодній пробі не було виявлено, що 
пов’язано з великою концентрацією хлоридів у воді (CCl=323 мг/л). 

Проби води, які були очищені порошком з насіння Moringa Oleifera мали 
менші показники завислих речовин (рис. 1), карбонатів, хлоридів, 
гідрокарбонатів, нітратів, калію та натрію порівняно з синтетичним 
коагулянтом, але збільшився вміст фосфатів за рахунок хімічного складу 
насіння. Особливо знизилась концентрація хлоридів (рис. 2) зі значення 323 
мг/л до 295 мг/л. Порошок з насіння моринги знизив концентрацію завислих 
речовин, карбонатів та гідрокарбонатів. Природному коагулянту вдалося 
знизити значення БСК5 (рис. 3). Одним із важливих недоліків використання 
порошку з насіння в якості коагулянту є те, що він істотно підвищує ХСК, 
майже вдвічі, так само як і сульфат алюмінію. Також було встановлено, що 
порошок з насіння Moringa Oleifera не впливає суттєво на водневий показник. 
Отже, насіння моринги не є ефективним при високих значеннях рН, а сульфат 
алюмінію доцільно використовувати для корегування цього значення. 
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Рис. 1. Порівняльний аналіз очищення від завислих речовин при 
застосуванні порошку з насіння та сульфату алюмінію 
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Рис. 2. Порівняльний аналіз ступеня очищення від хлоридів при 
застосуванні порошку з насіння та сульфату алюмінію 

0

5

10

15

20

БСК 5, мг/л

к. р-н

з додаванням 
порошку насіння

сульфат алюмінію

Рис. 3. Значення БСК5 при застосуванні порошку з насіння та сульфату 
алюмінію 

Висновки 
Катіонний білок, що міститься у насінні Moringa Oleifera має ефективні 

коагулятивно-флокулятивні та бактерицидні властивості. Порошок із насіння 
можна використовувати для очищення води в побутових цілях – можливо в 
подальшому створення комплексних фільтрів для очищення питної води. Це 
зменшить ризик захворювання населення інфекційними хворобами. Цей 
коагулянт можна використовувати і на локальних очисних спорудах. Це 
дерево не вибагливе у поливі, швидко росте та може давати врожай двічі на 
рік, що полегшує отримання необхідної кількості насіння для очищення 
великих об’ємів води. 
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ФІТОРЕКУЛЬТИВАЦІЯ ШЛАМОВИХ МАСИВІВ МГЗ  
ІЗ ПОДАЛЬШОЮ УТИЛІЗАЦІЄЮ 

ВІДПРАЦЬОВАНОГО БІОМАТЕРІАЛУ 

УДК 504.064.2 

Автори: Трохименко Г. Г., к. б. н, доцент; Ященко Ц. Р., аспірант  
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

На сьогоднішній день однією з екологічних проблем для Миколаївського 
регіону постають шламосховища Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), 
червоні шлами якого складають 1,2 млн. тон на рік. Загрозу для прилеглих 
екосистем становить перенесення екополютантів з поверхонь шламових 
масивів – за добу з 1 га від 2 до 5 т пилу [1]. Одним зі шляхів зниження 
техногенного навантаження на прилеглі до заводу території є управління 
станом природно-техногенних ландшафтів шламосховищ МГЗ. Цього можна 
досягти через впровадження природоохоронних дій, спрямованих на зниження 
дефляції токсичних полютантів з поверхні шламових масивів. Одним з таких 
заходів є метод фіторекультивації шламосховищ. Численними дослідженнями, 
проведеними в Україні та за її межами, встановлено, що створення на 
шламосховищах фітоценозів дозволяє на 85 % знизити поширення пилу з їх 
поверхні [2].  

Керуючись досвідом фіторекультивації шламосховищ, найбільш 
доцільним і економічно вигідним є створення фітоценозу очерету південного 
(Phragmites australis). Безперечними перевагами даного виду є: поширеність в 
регіоні, невибагливість до умов природного середовища, здатність виживати в 
умовах інтенсивних промислових забруднень, унікальна здатність 
акумулювати в своїх тканинах хімічні речовини, таким чином очищувати 
ґрунтове середовище [3]. 

У роботі над темою фіторекультивації шламосховищ МГЗ постала 
проблема утилізації відпрацьованого біоматеріалу. Спираючись на всебічний 
аналіз питання, ми дійшли висновку, що одним із найбільш доцільних 
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процесів переробки даних відходів є піроліз. До переваг утилізації шляхом 
піролізу слід віднести більш просте і якісне управління процесом, стабільна 
робота при зміні якості сировини, мінімальне забруднення атмосфери, значне 
зменшення потреби в паливі, в тому числі можливість проведення процесу 
піролізу рослин без використання додаткового джерела палива. Всі недоліки 
процесу можуть бути легко усунені при використанні сучасних технічних 
засобів на основі повного аналізу системи. В результаті піролізу залишається 
напівкокс, що представляє собою чорну масу, яка легко розсипається у 
порошок і може бути внесена в ґрунтосуміш із червоним шламом для 
подальшого висаджування рослин на шламосховищах. Однак субстрат після 
піролізу може місити токсичні для рослин речовини, тому розрахунок доз 
внесення необхідно вести з урахуванням ГДК по кожному елементу.  

Отже можемо зробити висновок, що утилізація відпрацьованого 
біоматеріалу із шламосховища дозволить підтримувати територію МГЗ, а отже 
і регіону в цілому, у задовільному екологічному стані. 
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ГЛУШИТЕЛЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА 
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 

УДК  
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кафедры экологической безопасности и организации природопользования 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, 
г. Кременчуг, Полтавской обл., ул. Первомайская, 20 

Шумовое загрязнение окружающей природной среды, рабочих мест 
создает ряд проблем в экологии и охране труда, т.к. борьба с шумом является 
как необходимой, так и дорогостоящей. 
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Интенсивный шум ведет к потерям слуха в первую очередь в диапазоне 
речевых частот (500–2000 Гц). Шум поражает наиболее важные системы 
человеческого организма: центральную и вегетативную нервные, сердечно-
сосудистую и может быть причиной возникновения более 15 заболеваний. Под 
действием шума меняется кровяное давление (возникает гипертония), пульс, изме-
няется электрокардиограмма. Шум усиливает вредное воздействие газов в 2,5–3 ра-
за, сокращает человеческую жизнь. Инфразвук, возникающий при работе машин, 
вызывает резонансные колебания внутренних органов человеческого организма. 

Наиболее распространенным источником шума на предприятиях 
являются центробежные вентиляторы. Нами разработан высокоэффективный, 
дешевый, простой глушитель аэродинамического шума центробежных 
вентиляторов, позволяющий снизить уровень шума на 15–25 дБ и больше. 
Схема глушителя показана на рис. 1.  

1

2

3
4

6

5

1 – корпус глушителя; 2 – футеровка;  
3 – ди-фузор; 4 – выход вентилятора; 5 – перфорированная пластина;  

6 – сетка; 7 – дисперсный материал 
Рисунок 1 – Глушитель аэродинамического шума центробежных 

вентиляторов 
Как видно из рис. 1 глушитель представляет собой футерованный 

перевернутый стакан, содержащий внизу сетку с тонкодисперсным 
материалом. Глушитель относится к комбинированному типу, поскольку 
глушение шума производится путем уменьшения скорости газового потока, 
изменения направления диаграммы направленности шума на 180°, 
пропускания газовой струи через слой дисперсного заполнителя. Этим 
объясняется его высокая эффективность. 

На конструкцию глушителя получен патент Украины на полезную 
модель №59132. Пять глушителей указанного типа уже более 5 лет работают 
на одном из предприятий г. Кременчуг и показали свою эффективность. 
Глушитель также может быть рекомендован для защиты от шума на рабочих 
местах. 



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 94 
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ТА ЇЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЩОДО НАКИПОУТВОРЕННЯ 

УДК 628.168.3 

Автори: Гомеля М.Д., д.т.н., професор;  Корда Т.А., асистент; 
Шуриберко М.М., студентка 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут» 

Україна належить до держав з обмеженими водними ресурсами. При 
цьому велика частина природної води використовується в промисловості , яка 
в останні роки займають перше місце як по забору води так і по скиду стічних 
вод. Близько 80 % води в енергетиці та промисловості використовуються в 
водоциркуляційних системах охолодження. При сучасних підходах, коли вода 
в системи подається без попередньої підготовки, значну частину її (від 8 до 30 
%) скидають у водойми для підтримання рівня вмісту солей та солевого 
балансу. При цьому відбувається забруднення води іонами міді і цинку, які 
вимиваються з мідних і латунних конденсаторів, а також теплове забруднення 
водойм. Тому важливим завданням є стабілізаційна обробка води, яка 
дозволить перейти від відкритих до замкнутих водоциркуляційних систем 
охолодження, в яких вода не буде скидатись на продувку, що забезпечить 
суттєве скорочення забору води для промислових потреб та до значного 
зменшення об’ємів промислових стічних вод. 

Інгібітори, які застосовуються в водооборотних системах охолодження 
повинні забезпечувати не лише захист металів від корозії, але суттєво знизити 
швидкість відкладення накипу на поверхні теплообмінного обладнання [1]. 

Вирішення цього завдання досягається як за рахунок пом’якшення води, 
так і за рахунок стабілізації накипоутворення. Другий варіант є значно 
дешевшим. 

 В даній роботі як сталізатори використовували відомі реагенти – 
триполіфосфат натрію, нітрилотриметилфосфонова кислота (НТМФК), 
оксиетилендифосфонова кислота (ОЕДФК) [2]. На ряду з ними 
використовувалися синтезовані нами натрієва сіль диметилсульфонат 
фосфінової кислоти (НДМСФК) та метилдисульфонат  натрію (МДСН).  

Висока ефективність фосфонових кислот забезпечується за рахунок 
утворення хелатних структур. Синтезовані нами НДМСФК і МДСН так само 
здатні до утворення хелатних структур і не поступаються ефективністю 
фосфоновим кислотам. 

Висока ефективність інгібіторів накипоутворення забезпечується при 
температурі 60 оС та і при її нагріванні до температури 90 – 100 0С.  
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Таблиця 1 - Стабілізаційний та протинакипний ефект реагентів (Т = 90 – 
100 0С) у дніпровській воді 

Твердість води, 
моль-екв/дм3 Реагент 

Доза 
реагенту, 
мг/дм3 Тпоч Тзал 

Стабілізаційний 
ефект, % 

Протинакипний 
ефект, % 

1 2 3 4 5 6

0,5 2,68 26,5 68,7

1 2,8 33,7 71,8

2 3,28 62,7 84,1
НТМФК 

5 

3,9 

3,4 69,9 87,2

0,5 2,44 24,1 65,9

1 2,9 51,8 78,4

2 3,26 73,5 88,1
ОЕДФК 

5 

3,7 

3,48 86,7 94,1

0,5 3,68 56,4 79,3

1 3,88 65,5 83,6

2 4,48 92,7 96,6
МДСН 

5 

4,64 

4,56 96,4 98,3

Показано, що найвищу ефективність забезпечують фосфонові кислоти – 
ОЕДФК та НТМФК. Синтезований новий інгібітор метилдисульфонат натрію, 
при синтезі якого не використовуються сполуки фосфору за ефективністю не 
поступається фосфоновим кислотам. Собівартість даного інгібітора в десятки 
разів нижча в порівнянні з відомими стабілізаторами накипоутворення.  

Часто для вододефіцитних промислових регіонів в системах 
охолодження використовують високомінералізовані води з високою 
жорсткістю, карбонатний індекс яких перевищує 70 (мг-екв/дм3)2. Без 
спеціальної обробки такі води не придатні для використання в системах 
охолодження. Нами розроблена композиція по стабілізаційній обробці води. В 
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даному випадку це композиція сірчаної і фосфонової кислот, що забезпечує 
100 % стабільність води при її карбонатному індексу 204 (мг-екв/дм3)2. При 
цьому витрата сірчаної кислоти не перевищує 50 мг/дм3, а фосфонових кислот 
– 1 мг/дм3. Такі ж результати отримано при застосуванні суміші сірчаної
кислоти і МДСН. 

Показано, що фосфонові кислоти та МДСН є ефективними інгібіторами 
корозії сталі Ст 3 в прісних водах. Ефективність інгібіторів корозії 
збільшується в присутності іонів цинку в динамічних умовах [3]. 

Було показано, що корозійна агресивність води збільшується зі 
збільшенням рівня мінералізації, при підвищенні солевмісту від 0 до 100 г/дм3.  

В цілому теза про зниження корозійної агресивності води із 
підвищенням солевмісту в межах від 30 – 100 г/дм3 із зниженням розчинності 
кисню не підтверджується. Це обумовлено тим, що концентрація розчиненого 
кисню при вмісті NaCl на рівні 100 г/дм3 є досить високою і перевищує 4 
мг/дм3, що достатньо для окислення металів у водному середовищі. 

Було показано, що швидкість корозії металів: сталі Ст 3, міді М-2 і латуні 
Л62 у розчині хлористого натрію суттєво знижується в деаерованій воді.  

Виходячи із цього було визначено вплив сульфіту натрію на швидкість 
корозії металів у сольових розчинах і показано, що даний реагент забезпечує 
ефективний захист металів від корозії внаслідок деаерації води за рахунок 
відновлення кисню. 

Таким чином в результаті проведення досліджень: 
– Визначено умови захисту теплообмінного обладнання від

накипоутворення в прісних і мінеральних водах; 
– Розроблено нові високоефективні стабілізатори накипоутворення та

корозії металів на основі сульфонатів, що забезпечують ефективне 
використання води в системах охолодження; 

– Визначено вплив рівня мінералізації води на стійкість металів до корозії;
– Встановлено, що надійному захисту металів від корозії в

концентрованих розчинах солей, сприяє деаерація води; 
– Показано, що обробка мінералізованих вод сульфітом натрію сприяє

надійному захисту металів від корозії. 
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Секція № 3 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ  

І ПРИ УПРАВЛІННІ ОБ’ЄКТАМИ ТА ПРОЕКТАМИ 

АНАЛІЗ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ФРИКЦІЙНИХ 
ВАНТАЖОЗАХОПЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ В СУДНОРЕМОНТІ 

УДК 378.147:004.75 

Автори: 1Калнауз А. О., 2Гречко В. В.,  2Терлич С. В. 
1Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(Херсонська філія);

Технологічні операції, які пов’язані із ремонтом та переобладнанням 
суден передбачають велику кількість вантажних, транспортних та складських 
робіт. Значна їх частина приходиться на виконання відповідальних вантажно-
технологічних операцій при складанні вузлів та секцій (блоків секцій). 
Особливість цих операцій полягає у тому, що суднові конструкції та елементи 
обладнання мають істотну вагу, значні габарити, а іноді і недостатню 
жорсткість. Все перераховане ускладнює процес стропування даних виробів та 
процеси їх переміщення. 

Традиційний метод виконання вантажних технологічних операцій під 
час ремонту корпусів суден та заміни енергетичного та/або технологічного 
обладнання є стропування, яке в свою чергу пов’язане із використанням 
приварених технологічних римів та обухів.  

У порівнянні із використанням приварених технологічних вантажів 
фрикційні вантажозахоплювальні пристрою (ВЗП) мають ряд суттєвих переваг 
через відсутність зварювальних операцій на корпусній конструкції. 
Використання ВЗП дозволяє спростити схеми стропування, забезпечити 
необхідне положення центру тяжіння конструкції при її переміщенні. 

Технологічні процеси в судноремонті пов’язані із великою кількістю 
операцій по завантаженню та вивантаженню виробів суднового 
машинобудування. Це складає більшу частину трудомістких операцій. 
Вантажні операції із судновим обладнанням здійснюється через тимчасові 
технологічні вирізи у корпусі. Кількість цих вирізів обмежена, тому багато 
виробів необхідно переміщувати всередині корпусу. Досить часто такі 
вантажні операції проводяться поблизу цистерн пального та кабельних трас. 
Це не допускає проведення зварювальних робіт. Використання ВЗП не 
передбачає зварювальних операцій, тому дозволяє використовувати їх у місцях 

2 ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості» 
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із підвищеною пожежною небезпекою. Також за допомогою ВЗП можливо 
проводити монтаж зйомник листів,  а також утримання їх при вскритті та 
розвантаженні. 

Утилізація суден пов’язана із вантажно-технологічними операціями по 
переміщенню корпусних конструкцій та суднового обладнання. Демонтовані 
частини корпусу вивантажуються та переміщуються до місць їх подальшого 
транспортування на ділянки гільйотинного різання. Під час різання до 
конструкцій, що демонтуються, приварюють технологічні обухи, конструкція 
стропиться та вивантажується. Кількість приварних обухів досить істотна як і 
об’єм зварювальних операцій. Тому використання ВЗП в наведених вище 
випадках перспективне і доцільне. Приклади використання ВЗП під час 
транспортування корпусних конструкцій та суднового обладнання наведено на 
рисунку. 

Стропування фундаменту Переміщення обладнання 

Стропування конструкції, що 
утилізується 

Схема вивантаження частини 
машини 

Рисунок – Варіанти використання ВЗП під час ремонту та утилізації 
суднен 
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Висновки. Використання фрикційних ексцентрикових ВЗП дозволяють пере-
встановлювати їх в максимально короткий час. Під час утилізації виробу ВЗП дають 
можливість демонтажу обладнання безпосередньо на судні, а не по частинам 

Список літератури 
1. Белянин П.П. Промышленные работы, М.: Машиностроение, 1975, 289 с.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТІВ 
ЗІ СТВОРЕННЯ ПЛАЗМОХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ 

УДК 005.8 

Автор: Бурунсуз К.С.,  аспірантка 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Вступ. Проблема ефективного використання вуглеводневих палив в енер-
гетиці України та в інших країнах світу є актуальною, особливо за умов зро-
стаючих екологічних вимог до енергетичних комплексів та систем в різних га-
лузях промисловості [1, 2]. Одним з наукових напрямків вирішення цієї про-
блеми є залучення методології теорії управління проектами. Управління науко-
вими проектами в рамках інноваційних досліджень перспективних плазмо-
хімічних елементів – це застосування знань, навичок, інструментів і методів 
організації міжнародної співпраці для задоволення вимог, що пред'являються 
до цих проектів.  

Основний текст. Прогресивні та екологічно чисті плазмові технології мають 
високий рівень можливостей для впровадження в різних галузях господарю-
вання. Наприклад, ринок плазмової газифікації вугілля оцінюється більш ніж в 
30 млрд. доларів, ринок плазмового знешкодження відходів – приблизно в 90 млрд. 
доларів [4]. При цьому плазмова переробка відходів, які США генерують щорічно, 
дозволить заощадити від 6 до 10 % національного споживання електрики. 

В цілому, головними особливостями проектів розвитку енергетичних 
систем з використанням ПХЕ слід вважати:  

 широке цільове призначення продуктів проекту; 
 значний спектр техніко-технологічних показників продукту проекту; 
 розгалуженість організаційних систем дослідження, проектування та 

впровадження продукту проекту; 
 висока додана вартість відповідних інтелектуальних та виробничих ресурсів;  
 проблеми координації проектів та програм; 
 значні труднощі у процесі довгострокового планування і оперативного 

управління. 
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Основні проекти розвитку енергетичних систем з використанням 
плазмохімічних елементів наведені на рис 1. 

Рис.1. Основні проекти розвитку енергетичних систем з використанням 
плазмохімічних елементів 

Перед впровадженням нового проекту в даній країни дуже важливо 
проаналізувати потенційні ризики. Проекти зі створення плазмохімічних 
елементів для екологічно чистих енергетичних систем в порівнянні з іншими 
проектами мають високий рівень ризику і ступінь складності, що призводить 
до більшої імовірності як перевитрат коштів, так і до можливості повного або 
часткового невиконання проекту із-за незабезпеченості інтелектуальними та 
технічними ресурсами. Тому, оцінюючи ризик, пов'язаний з подібними 
проектами, треба пам’ятати, що міжнародний успіх проекту дуже сильно 
залежить від ризиків, властивих конкретним країнам та конкретному проекту [5].  

Інтернаціоналізація рішення: перш ніж оцінювати привабливість 
конкретної країни/проекту, замовники та проектанти повинні перевірити, чи 
вони здатні вести бізнес на міжнародних ринках. Після узгодження 
інтернаціоналізації рішення вони можуть пройти екологічні сканування для 
пошуку адекватних ринків/проектів. [3] 

Вибір ринку: згідно з рішенням розширити бізнес на міжнародному ринку, 
омріяна країна вибирається разом з найбільш підходящим режимом введення. 
У цей момент всі сильні сторони, слабкі сторони, можливості і загрози 
(SWOT-аналіз) потрібно поєднувати з детальним екологічним скануванням. 
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Відбір проектів: підрядник повинен перевірити потенційні проекти і прий-
няти рішення про участь у них. Дане рішення приймається на основі оцінки при-
вабливості проекту та конкурентоспроможності компанії. Крім того, оцінка 
ризику і визначення очікуваного рівня ризику проекту має вирішальне зна-
чення в цей момент.  

Висновки. 1. Визначені основні проекти розвитку екологічно чистих енер-
гетичних систем з використанням плазмохімічних елементів. 2. Зазначено на необ-
хідність виявлення впливу навколишнього середовища, ринкового середовища 
та поєднання з ризиками конкретного проекту для аналізу перспективності 
міжнародного проекту зі створення плазмохімічних систем. 
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SERIES OF GAS/US-ACTION ON THE  
PSEUDOMONAS FLUORESCENS DESTRUCTION 

UDC 66.084+541.182; 628.1; 658.265 

Koval I.Z., Falyk T.S. 
Lviv Polytechnic National University, Department of General Chemistry, 

Ukraine, Lviv 

Water disinfection depends on the nature of gas bubbling during cavitation 
treatment. In our previous studies we investigated an action of argon, helium, 
oxygen and carbon dioxide on the Pseudomonas fluorescens destruction under 
cavitation conditions. So, the aim of presented research is studying the action of 
nitrogen and air on the viability of these bacteria types to continue series of 
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simultaneous action of gases and cavitation on the Pseudomonas fluorescens. The 
experimental conditions: ultrasonic (US) generator of 22 kHz and intensity of 1.65 
W/cm3, T=298±1K, P=1•105 Pa, process duration was 2 hours. Cultural features of 
investigated microorganisms are presented in [1]. 

Degrees of cells destruction were calculated: 94,4% after Ar/US; 80,0% after 
СО2/US; 60,3% after О2/US; 58,3%  after N2/US;  52,4% after air /US. 

According to calculated effective rate constants of cells destruction could be 
created relative series of effective microorganism’s destruction: kd = 3,96±0,02·10-4

c-1 after Ar/US;  kd =  2,10±0,15·10-4 c-1 after СО2/US; kd = 1,63±0,05·10-4 c-1 after 
О2/US; kd = 1,38±0,1·10-4 c-1 after air /US; kd = 1,04±0,03·10-4 c-1 after N2/US;  kd =
0,91±0,20·10-4 c-1 after Не/US. 

The general and combined relative series of Pseudomonas fluorescens 
effective water purification under cavitational conditions in the gas atmosphere is below:  

Ar > СО2 > O2 > air > N2 >  He 
Summary. Hence, the highest effect of argon was found, but the lowest 

efficiency of helium has been established. It was confirmed that cavitational process 
of water disinfection regardless of the gas bubbling nature can be described by 
kinetic equations of the first order. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

УДК 005:621.1:338.28 
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Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
Центр прикладных исследований в энергетике 

Разработка проектов повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов предприятиями бюджетной сферы требует на стадии фор-
мирования содержания работ проведения энергетических обследований [1]. 

В рамках реализуемого проекта были выполнены энергетические 
обследования ряда объектов бюджетной сферы г.Николаева, которые 
позволили выявить характерные, с точки зрения энергетической 
эффективности, дефекты (рис.1,2):  
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– отсутствие тамбуров на входных дверях;
– частичное отсутствие отмостки вокруг зданий;
– отсутствие водостоков;
– присутствие в коридорах старых типов светильников без отражателей

и многое другое. 

Рис.1– Отсутствие части отмостки 

а) 
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б) 
Рис.2 . – Термограммы внутренних поверхностей входных дверей 

Выполненные энергетические обследования позволили сформировать 
предварительный план содержания проекта термомодернизации здания, 
оценить потенциал энергоэффективности, определить предварительную 
стоимость проекта и многое другое.  
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2013.–Вип.4.– С.276-280 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДІВЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МЕТОДОЛОГІЇ МГЕЗК 

УДК 005:621.1:338.28 

Автори: В.В. Голеншин, Ю. М. Харитонов 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
Центр прикладних досліджень в енергетиці 

Формування змісту проектів термомодернізації будівель потребує 
виконання попередньої оцінки впливу використовуваних матеріалів на 
навколишнє середовище. 
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Розглянуті найбільш поширені прикладні програмні продукти, які 
дозволяють виконувати подібні розрахунки.  

Для виконання робіт з термомодер-нізації будівлі проекту серії 96-К по 
вул. Лазурна 16в у мікрорайоні Намив м. Миколаєва використовувалися такі 
основні матеріали: 

– пласке скло, без покриття – 1180 кг;
– пластикові рамки вікна (PVC) – 17,3 м2;
– мінеральна теплоізоляційна плита – 19145 кг;
– цемент – 4340 кг;
– пінополістирольні плити – 2700 кг;
– будівельний розчин – 16261 кг;
– декоративна штукатурка – 3658 кг.
Результати розрахунку зменшення викидів парникових газів (з викори-

станням методології МГЕЗК) при реалізації проекту термомодернізації будівлі 
представлені в таблиці 1. Розрахунки виконані для наступних умов: 

– генерація теплової енергії здійснюється в районній котельні "Намив" з
котлами, які працюють на природному газі; 

– генерація електричної енергії здійснюється на Миколаївській ТЕЦ.
Показники використання енергії на цих об'єктах прийняти відповідно до 

статистичних даних. 
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Таблиця 1 – Зниження обсягів викидів парникових газів при реалізації 
проекту термомодернізації будівлі 

Вид енергії 
Часовий
проміжок 

СО2, т СН4, кг N2O, кг NOX, кг CO, кг 
NMVOC, 

кг 
за 1 рік 24,46 2,19 0,04 21,93 21,93 2,19 Зниження 

споживання 
теплової 
енергії 

за 25 
років 

611,50 54,82 1,10 548,23 548,23 54,82 

за 1 рік 1,70 0,03 0,00 4,57 0,61 0,15 Зниження 
споживання 
електричної 
енергії 

за 25 
років 

42,46 0,76 0,08 114,21 15,23 3,81 

Перелік посилань 
1. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

IPCC Guidelines Top Page. Available at: http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.html. (Date of access: 10/07/2015). 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАХОДІВ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ 
БУДІВЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ 

ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ (LCA) 

УДК 005:621.1:338.28 

Автори: В.В. Голеншин, Ю. М. Харитонов 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
Центр прикладних досліджень в енергетиці 

Важливим наслідком скорочення споживання енергії є зменшення 
кількості викидів парникових газів та навантаження на навколишнє 
середовище. Для прийняття управлінських рішень по формуванню змісту 
енергозберігаючих проектів оцінка скорочення викидів є необхідною 
складовою. За програмою BSBEEP у м. Миколаєві, яка фінансувалась за 
рахунок коштів Європейського Співтовариства виконано екологічну оцінку 
термомодернізації багатоквартирного житлового будинку серії 96-К по вул. 
Лазурна 16в у мікрорайоні Намив. 

Проектом були передбачені наступні види робіт по часткової 
термомодернізації будівлі: 

- утеплення зовнішніх стін (без балконів і лоджій); 
- утеплення технологічного підпілля; 
- утеплення технічного поверху; 
- заміна вікон сходових клітин. 
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Екологічна оцінка обраних заходів з термомодернізації будівлі здій-
снювалася з використанням методології аналізу життєвого циклу (LCA) [1]. 

Для розрахунків за методологією LCA використовувалася «LCA software 
SimaPro» [2]. База даних "Ecoinvent" та інші бази даних, які можна вико-
ристовувати в цій програмі, були проаналізовані з метою адекватної оцінки 
реалізованих заходів. Для розрахунків використовувався метод "Eco-indicator 99". 

Річна економія природного газу та електричної енергії при впровадженні 
енергозберігаючих заходів представлена в таблиці 1. В таблиці представлена 
економія природного газу та електричної енергії за весь життєвий цикл 
теплоізоляційних покриттів, який відповідно до нормативних документів 
прийнятий 25 років. 

Наводяться деякі результати оцінки впливу використовуваних 
будівельних матеріалів на навколишнє середовище, які  отримані за 
допомогою програми SimaPro (табл.2). 

Таблиця 1 – Економія природного газу та електричної енергії 

Економія природного газу 
Економія електричної 
енергії 

1 рік 25 рік 1 рік 25 рік 
Роботи 

м3 м3 кВт·год кВт·год 
Заміна вікон сходових 
клітин 

274 6850 53 1325

Утеплення зовнішніх стін 7873 196825 1529 38225 
Утеплення перекриття 
технічного поверху 

1493 37325 290 7250

Утеплення перекриття 
технологічного підпілля 

3430 85750 666 16650

Усього 13069 326725 2538 63450

Таблиця 2 – Вплив на навколишнє середовище теплоізоляційних 
матеріалів використовуваних у проекті 

Категорія впливу Одиниця 
Мінеральна 
теплоізоляційна 
плита 

Пінополістирольні плити 

Environmental profile 
Carcinogens DALY 0,001882907 0,000185
Respiratory organics DALY 5,67039E-05 5,56E-05 
Respiratory inorganics DALY 0,012659247 0,004047 
Climate change DALY 0,006288859 0,002304 
Radiation DALY 0,000125131 1,9E-05
Ozone layer DALY 1,01018E-05 3,29E-07 
Ecotoxicity PAF*m2yr 2051,848053 1960,061
Acidification/ 
Eutrophication 

PDF*m2yr 828,6204341 123,1322 
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Перелік посилань 
1. LCA Standards, Tools and Resources. Available at: https://sftool.gov/plan

/403/lca-standards-tools-resources. (Date of access: 10/07/2015). 
2. SimaPro. Available at: http://www.simapro.co.uk/index.html. (Date of

access: 10/07/2015). 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

ЗДАНИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 

УДК 005:621.1:338.28 

Авторы: В.В. Голеншин, М. Ю. Харитонов, А.А. Мармазинский 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, 

Центр прикладных исследований в энергетике 

На основе энергетических обследований выполнен анализ  основных 
причин возникновения тепловых потерь и нерационального использования 
энергетических ресурсов в зданиях объектов культуры г. Николаева. 

Проведенные энергетические обследования показали, что их эффек-
тивное выполнение требует учета особенностей планировки зданий объектов 
культуры. К ним, прежде всего, следует относить: относительно большие сво-
бодные планировочные пространства зрительных залов (холлов, танцевальных 
площадок), значительное число малых по размерам помещений (гримерные, 
киноаппаратные и др.), использование  при оформлении декоративных 
элементов, окон с алюминиевыми рамами, сравнительно большое число 
осветительных приборов различной мощности и многое другое (рис.1…3). 

Рис. 1– Декоративное ограждение приборов отопления 
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Рис. 2 – Термограмма декоративного ограждения приборов отопления 

Рис.3 – Термограмма оконных конструкций 
Рассмотрены основные процессы  этапа подготовки к проведению 

энергетических обследований данных объектов: ознакомление с технической 
документацией, составление первичного плана последовательности 
проведения энергетического обследования,   выбор времени проведения 
обследования по направлениям энергетических затрат и потребителям, 
необходимость синхронности выполнения приборного обследования, другие.  



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 110 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН 

З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМИ СКЛОПАКЕТАМИ   

УДК 536.24.08 

Автори: Долганов Ю. А., канд. техн. наук; Єпіфанов О. А., канд. техн. 
наук, доцент 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Збільшення ціни на газ, і, як наслідок, витрат на опалення житлових, 
громадських та промислових будівель робить питання проведення термо-
модернізації актуальним. Одним із засобів термомодернізації є заміна звичай-
них склопакетів в світлопрозорих конструкціях на енергоефективні [1]. 
Енергоефективне скло пропускає випромінювання видимого діапазону спек-
тру, але має низьке значення коефіцієнта емісії у інфрачервоному діапазоні, 
завдяки чому вікна з таким склом мають підвищене значення опору 
теплопередачі [2]. 

Метою даної роботи є отримання даних по густинам теплових потоків, 
що проходять через різні склопакети при типових для України значеннях тем-
пературного напору з метою прогнозування ефективності заміни звичайних 
склопакетів на енергоефективні. Для цього, на базі лабораторії кафедри Тех-
нічної теплофізики та суднових паровиробних установок НУК був створений 
експериментальний стенд та проведені дослідження двох найбільш вживаних 
типів склопакетів: звичайного 4М1 - 16 - 4М1 та енергозберігаючого 4М-16-І4 [3]. 

Експериментальний стенд (рис. 1) складається з дослідної моделі 
кубічної форми, дві грані якої виконані з металопластикових вікон 1, 2, через 
одну заведено електронагрівник 6, а останні утеплені полістироловими 
плитами 3. Металопластикове вікно № 1 складається з склопакету 4М-16-І4 
(1), а вікно № 2 з склопакету 4М1 - 16 - 4М1 (2). В обох випадках використано 3х 
камерний профіль OpenTeck Standart 60. Електронагрівник підключений до 
мережі через термостат 5 з виносним датчиком, який заведено у внутрішній 
простір моделі для підтримання сталої температури. Зовнішня температура 
повітря визначається за допомогою цифрового термометру 3. Температури 
поверхонь скла вимірюються двоканальним цифровим термометром 7 за 
допомогою термопар 8, закріплених на поверхні скла.  

Результати дослідження наведені на рис. 2 у вигляді графіка залежності 
густини теплового потоку, що проходить через склопакети qсп від темпе-
ратурного напору Δt (різниці температур ззовні та всередині приміщення). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
БУСТЕРНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО  

КОМБИНИРОВАННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА  
НА ВХОДЕ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

УДК 621.438.13:621.57 

Автор: Кантор С. А., инженер-механик 
ПАО "Завод "Экватор", г. Николаев, Украина 

Проанализировано охлаждение воздуха на входе газотурбинной уста-
новки (ГТУ) в двухступенчатом воздухоохладителе комбинированного типа с 
бустерной ступенью предварительного охлаждения водой и хладоновой сту-
пенью глубокого охлаждения путем утилизации сбросной теплоты выпускных 
газов в абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машине (АБХМ) как 
высокотемпературной ступени охлаждения и хладоновой эжекторной холо-
дильной машине (ЭХМ) как низкотемпературной ступени термотрансфор-
матора комбинированного типа при меняющихся в течение суток температу-
рах наружного воздуха и, как следствие, тепловых нагрузках на ступени. Такие 
двухступенчатые воздухоохладители комбинированного типа с бустерной сту-
пенью предварительного высокотемпературного охлаждения воздуха водой 
ВОВТ  в наибольшей степени соответствуют эксплуатации ГТУ в условиях умере-
нного климата, характерного для Украины. При повышенных температурах 
наружного воздуха бустерная ступень его предварительного водяного охлажде-
ния обеспечивает сокращение тепловой нагрузки на вторую – хладоновую 
ступень глубокого охлаждения воздуха, более энергозатратную из-за меньших 
тепловых коэффициентов: ζ = 0,2…0,3 для ЭХМ против ζ = 0,7…0,8 для АБХМ.  

С целью подтверждения достоверности расчетных тепловых харак-
теристик бустерной ступени ВОВТ  предварительного охлаждения воздуха 
водой были проведены ее экспериментальные исследования в широком 
диапазоне изменения удельной тепловой нагрузки q0 = 8…18 кВт/(кг/с). Выбор 
в качестве объекта исследования бустерного воздухоохладителя обусловлен 
тем, что именно бустерный воздухоохладитель подвержен наибольшим 
колебаниям тепловой нагрузки в соответствии с изменением тепловлажно-
стных параметров наружного воздуха на входе (температуры tв1  и относи-
тельной влажности φ1  воздуха), тогда как низкотемпературная хладоновая 
ступень ВОНТ  эксплуатируется в довольно узком диапазоне температур 
воздуха на входе tвх = 14…16 °С. 

Экспериментальные исследования бустерной ступени водяного охлажде-
ния воздуха проведены в теплотехнической лаборатории ПАО "Завод "Экватор". 
Тепловая нагрузка на ВО регулировалась изменением расхода Gв  и 
температуры воздуха на входе tв1 , а также расхода Gw  и температуры воды на 
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входе tw1 . При этом энтальпия влажного воздуха на входе и выходе ВО 
рассчитывалась по температурам по сухому и мокрому термометрам на входе  
tв1  и tм1  и выходе tв2  и tм2 . 

Показано, что расхождение расчетных и экспериментальных величин 
удельной тепловой нагрузки ВО qр  и qэ , коэффициента теплоотдачи от 
воздуха к наружной ребристой поверхности ВО αр  и αэ , а также 
аэродинамического сопротивления ВО ∆Рр  и ∆Рэ  не превышают 10…15 %.  

Одним из вариантов функционирования бустерной ступени является 
также ее питание конденсатом, образующимся в процессе глубокого 
охлаждения воздуха на входе двигателя в хладоновой ступени. В этом случае 
хладоноситель-конденсат является сопутствующим продуктом, не требующим 
на свое получение применения АБХМ.  

Поскольку его температура несколько выше, чем холодной воды, 
получаемой в АБХМ, соответственно температурный напор, а следовательно, 
и холодопроизводительность (тепловая нагрузка) бустерной ступени, 
работающей на таком конденсате, меньше, чем в случае питания холодной 
водой от АБХМ с температурой tх ≈ 7 ºС. При этом на вторую, хладоновую, 
ступень глубокого охлаждения воздуха с более низкими температурами 
кипящего хладона t0 = 1…3 °С будет приходиться большая доля тепловой 
нагрузки по сравнению с АБХМ, что необходимо учитывать при выборе ее 
расчетной проектной величины по результатам моделирования процессов 
охлаждения при текущих тепловлажностных параметрах наружного воздуха. 

При умеренных температурах наружного воздуха, например, в весенний 
и осенний сезоны, когда эффективность применения бустерной ступени падает 
из-за уменьшения температурного напора между воздухом и охлаждающей 
водой, ее целесообразно отключать – байпасировать – во избежание 
непродуктивных затрат мощности (соответственно и топлива) на преодоление 
аэродинамического сопротивления, а охлаждение воздуха производить в 
хладоновой ступени (с более низкой температурой кипящего хладона). 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ  
НАГРЕВАТЕЛЯ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ 
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Постоянные повышения требований к экологическим показателям в 
энергетике, а именно к тепловому загрязнению окружающей среды, приводят 
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к поиску новых более совершенных методов и способов утилизации 
низкотемпературных ВЭР. Поэтому создание таких систем является 
актуальной задачей. Одним из перспективных направлений утилизации может 
быть использование термоакустических тепловых машин (ТАТМ).  

В ходе предыдущих исследованиях было установлено, что для 
термоакустических двигателей продольный температурный градиент в 
матрице не является единственным достаточным условием для старта ТАД – 
самопроизвольного возникновения пульсаций давления [1, 2]. Важным 
параметром является скорость нарастания градиента температуры в матрице. 

В реальных условиях эксплуатации температура нагревателя будет 
ограничивается температурой самого теплоносителя, а длительность прогрева 
будет определяться динамическими характеристиками системы «нагреватель – 
матрица ТАД».  

В [3] авторами была предложена система принудительного пуска ТАД 
на основе дополнительного электрического нагревателя, что дает ему 
возможность запускаться от источника тепла с температурой для стабильной 
работы, но недостаточной для совершения автономного процесса запуска [4]. 

Для детального исследования комплекса теплофизических процессов, 
которые имеют место на пусковых режимах ТАД авторами была разработана и 
изготовлена микропроцессорная система управления нагревателем (рис. 1). 
Данная система должна моделировать различные условия процесса прогрева 
матрицы и пуска ТАД. В результате этих исследований планируется получить 
данные, которые позволят установить оптимальные соотношения параметров, 
влияющих на пусковые качества низкотемпературного ТАД. При этом 
проводилось усовершенствование уже имеющейся компьютеризированной 
системы контроля и сбора данных установленной на экспериментальном 
стенде [3]. 

Решение задачи управления мощностью, которая поступает к 
нагревателю ТАД, заключается в управлении углом открытия управляющего 
элемента системы (симистора). Авторами разработан цифровой 
терморегулятор для ТАД на базе программируемого логического контроллера 
(ПЛК). Терморегулятор вырабатывает управляющее воздействие, которое 
поступает на силовой преобразователь, питающий нагреватель, на базе 
системы импульсно-фазового управления (СИФУ). Симистор открывается на 
определенный промежуток времени при заданном значении угла управления.  
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а) б) 
Рис. 1 Алгоритм работы специализированной компьютерной системы 

(СКС) контроля параметров термоакустического аппарата: а) исходный алго-
ритм работы СКС б) алгоритм работы СКС с терморегулятором нагревателя 

Задание температуры sTemp может осуществляется программно: 
прошивкой ПЛК или по интерфейсу Ethernet с клавиатуры ПК. В качестве 
сигнала обратной связи в СИФУ электрического нагревателя используется 
сигнал с заданной термопары Т1. Далее сигнал Т1 сравнивается со значением 
температурной уставки sTemp и затем сигнал рассогласования TErr 
используется для формирования управляющего воздействия Uout  
посредством рекуррентных формул [5], в зависимости от типа используемого 
регулятора (П, ПИ или ПИД). 

Схема работы терморегулятора показана на рис. 2. Алгоритм работы 
регулятора внедряется в процедуру обработки прерывания по таймеру. При 
этом пересылка данных в ПК производится при каждом k-м разе выполнения 
процедуры обработки прерывания. Сигнал с выхода терморегулятора по-
ступает в микропроцессорное устройство, которое вырабатывает прямо-
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угольные импульсы сигнала управления СИФУ. Программа, реализующая 
указанный алгоритм, написана на языке С++, для компиляции рабочего кода 
использовались программа MiniOS7 Studio и Borland C++ 3.1. 

Рис. 2 Специализированный терморегулятор нагревателя ТАД: а) 
алгоритм работы терморегулятора и пересылки данных с термопар; б) 
структура системы управления  

Выводы: Проведенная модернизация экспериментального стенда ТАД 
позволяет моделировать процессы нагрева максимально близко к рабочим 
условиям ТАТМ промышленного исполнения. Разработанная система 
терморегулирования нагревателя ТАД дает возможность управления как 
температурными характеристиками, так и управлением подаваемой мощности 
на нагреватель. Проведенные в дальнейшем экспериментальные исследования 
дадут возможность более детально изучить влияние теплофизических 
характеристик нагревателя на процесс запуска ТАД и в последующем 
сформулировать практические рекомендации для проектирования 
аналогичных ТАД. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

УДК 621.431: 629.74 

Автор: Кривощёков В. Е., к.т.н., доцент 

Резюме. В докладе представлены результаты общей оценки 
современного состояния реализации экологической концепции реновационного 
производства в различных отраслях индустрии по данным открытых 
публикаций. Показано, что на данный момент реновация (renovation, renewal, 
recovery) находящейся в эксплуатации техники и её элементов становиться 
частью глобального процесса рециклинга (recycling) – современной «зелёной 
индустрии» и реализуется в рамках мировых концепций «бережливого 
производства» (Lean Production, LEAN) и устойчивого развития  всех сфер 
мировой экономики (sustainable development).  
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В современных условиях научно-технического прогресса усиливаются 
до опасных пределов влияния на экосистемы твердых, жидких и газообразных 
отходов и выбросов производств и транспорта. Исследования многих учёных 
показывают, что свыше 95% всех выбросов приходится на стационарные 
промышленные источники: горнодобывающая, металлургическая 
промышленность и производство энергии из невозобновляемых ресурсов. 
Если учесть тот факт, что сбросы промышленных предприятий превышают 
выбросы в десятки раз, то становится совершенно очевидно, что 
машиностроение, как главный потребитель природных ресурсов, является 
основным загрязнителем биосферы (и вовсе не транспорт!).  

В настоящее время достаточно глубоко разработаны вопросы 
эксплуатационной экологичности готовых технических объектов, которая 
количественно определяется уровнем токсичности, объёмом загрязнений, 
шумностью и другими критериями их использования. Эти показатели жёстко 
нормируются законодательством всех стран. А вот вопросам 
производственной экологичности, т.е. количеству загрязнений окружающей 
среды при изготовлении техники, не уделяется достаточного внимания. 
Именно поэтому экологическая проблема в современном машиностроении, как 
и во всей мировой индустрии, столь актуальна. [1-5]. 

Производственную экологичность можно рассчитать, например, по 
приведённой в работе [1] формуле, из которой видно, что, зная массу 
технического изделия, можно определить количество загрязнений 
окружающей среды, получающихся при его производстве. Предлагаемый 
показатель в значительной степени способствует улучшению качества 
выпускаемой продукции. Он не только учитывает, но и стимулирует:  

1. Эффективное  использование материалов в конструкции изделия;
2. Улучшение  удельных  показателей  конструкции  изделия;
3. Снижение материалоёмкости и энергоёмкости производства

продукции;  
4. Повышение показателей надёжности изделий;
5. Многократное использование материалов в процессе рециклинга и

реновации  изделий.  
На основе этого показателя возможны разработки:  
1. Стандартов производственной экологичности изделий;
2. Научно-обоснованных норм и размеров экологических налогов на

использование первичных природных ресурсов;  
3. Стимулирующих регламентов на технические изделия и экологически

чистые производства. 
Снижение объема загрязнений в производстве техники, т.е. 

повышение её производственной экологичности, позволит существенно 
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улучшить состояние биосферы. Проблему загрязнения окружающей среды в 
значительной степени может решить (и с прошлого века уже решает) 
реновационное производство изношенных деталей машин, а это до 85% от их 
общего объёма [1, 4, 5]. Затраты материалов на реновацию деталей составляют  
0,5…1,0% и менее от их веса, что в 150 – 200 раз меньше, чем на изготовление 
первичных деталей. Следовательно, в 150 – 200 раз меньше расходуется 
энергоресурсов и в 150 – 200 раз меньше образуется различных загрязнений 
приходящихся на материал. Современные технологии восстановления 
технических изделий обеспечивают их себестоимость до 30% от новых и 
позволяют не только сохранить номинальные параметры, но и значительно 
их улучшить.  

Анализ показывает, что это производство имеет уникальный 
экологический потенциал. При восстановлении деталей и машин в десятки и 
сотни раз меньше, по сравнению с изготовлением их из первичных 
материалов, расходуется сырьевых и энергетических ресурсов, и в таком же 
соотношении снижается количество загрязнений. Таким образом, 
производственная экологичность восстанавливаемых изделий на один-два 
порядка лучше по сравнению с новыми, изготовленными из первичных 
ресурсов. Реновация машин даже с учетом выбраковки деталей наряду с 
экономией материальных, трудовых и природных ресурсов не только 
обеспечивает их номинальные технико-экономические показатели, но и 
многократно снижает загрязнение окружающей среды. Высокая технико-
экономическая и экологическая эффективность реновации очевидна в 
металлургическом производстве и машиностроении, на транспорте, в 
горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве и т.д. [1, 4 - 6]. 
Растущая озабоченность экологическими проблемами во всем мире, 
конвенционная и законодательная деятельность обусловливают интерес не 
столько к реновационному производству (оно уже достаточно развито), а к 
эффективному и результативному решению общей задачи рециклинга техники 
на всех этапах её жизненного цикла [7-9]. 

В заключении отметим, что реализация экологической концепции 
глобального процесса рециклинга (recycling) – современной «зелёной 
индустрии» и его неотъемлемой части - реновационного производства в рамках 
мировых трендов «бережливого производства» (Lean Production, LEAN) и 
устойчивого развития  всех сфер мировой экономики (sustainable development) 
в значительной степени снижает экологическую напряженность. И этим 
процессам в прогрессе мировой индустрии нет сегодня альтернативы. 
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УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПРОЕКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

ПРИ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДИНКІВ 

УДК 005:621.1:338.28 

Автор: М. Ю. Подаєнко 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

Центр прикладних досліджень в енергетиці 

Одним з напрямків підвищення екологічної ефективності систем 
теплопостачання (СТ) муніципалітетів України слід вважати реалізацію 
проектів і програм термомодернізації панельних і блокових будинків,  
побудованих в період з 1958 по 1985 роки, що пояснюється підвищеними 
втратами тепла через їх огороджувальні конструкції [1]. 

Розглянуто розроблені підходи до управління проектами 
термомодернізації 

будівель, як елементу систем теплопостачання.  
Як показує практика, населення самостійно (невпорядковано) реалізує 

роботи, щодо заходів з питань термомодернізації: встановлює вікна з 
підвищеними характеристиками до втрат теплової енергії, виконує утеплення 
огороджувальних конструкцій та таке інше, що в кінцевому результаті впливає 
на структурно  параметричні показники підсистем генерації тепла, 
транспортування та розподілу.   

Показано, що відомі моделі управління вартістю проектів розвитку СТ 
не містять вирішення питань управління вартістю за умов існування 
невпорядкованих проектів термомодернізації будівель, які мають суттєвий 
вплив на показники підсистем [2]. 

Кожну з підсистем системи теплопостачання можна охарактеризувати 
множиною структурних показників і множиною параметричних показників:  

},{};{};{

};{};{};{

п
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п
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де И – підсистема генерації тепла; Т – підсистема транспорту та 
розподілу тепла; П – підсистема споживання, }{ и

iN  – множина структурних

показників підсистеми генерації тепла; }{ т
iN  – множина структурних

показників підсистеми транспорту та розподілу тепла; }{ п
iN  – множина

структурних показників підсистеми споживачів тепла; }{ и
iQ – множина
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параметричних показників підсистеми генерації тепла; }{ т
iQ – множина

параметричних показників підсистеми транспорту та розподілу тепла; }{ п
iQ  –

множина параметричних показників підсистеми споживачів тепла.  
В загальному вигляді, вартість проектів розвитку системи 

теплопостачання є функцією: 
      ).,,,,,( п

iQт
iQи

iQп
iNт

iNи
iNfC 

Запропоновано модель управління вартістю проектів розвитку системи 
теплопостачання при наявності невпорядкованих проектів термомодернізації 
будівель (рис.1). 

Рис.1. – Модель управління вартістю проектів розвитку системи тепло-
постачання при наявності невпорядкованих проектів термомодернізації буді-
вель:  W – множина проектів реконструкції підсистеми генерації тепла,  R – мно-
жина проектів реконструкції підсистеми транспорту та розподілу тепла;  V – мно-
жина проектів реконструкції споживачів тепла;  Vh – множина невпорядко-
ваних проектів 
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Перелік посилань 
3. Концепція Державної цільової програми модернізації та розвитку

системтеплозабезпечення України на 2012-2022 роки [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : /http://www.minregion.gov.ua/index.php?  

4. Харитонова М. Ю. Повышение эффективности управления стои-
мостьюв проектах и программах реконструкции муниципальных СТ [Текст] / 
М. Ю. Харитонова // Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. «Управління 
проектами: стан та перспективи». – Миколаїв : НУК, 2012.  С. 221223. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ РЕАКТОРА 
БАГАТОКОНТУРНОГО ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО ПІРОЛІЗУ(БЦП) 

УДК 621.438 

Автори: Маркіна Л.М., канд. техн. наук, доц.; Крива М. С., аспірант; 
Глиняна В. В., магістрант 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова  

При проходженні процесу піролізу органічних відходів в реакторі 
багатоконтурного циркуляційного піролізу важливу роль відіграє теплообмін в 
середині апарату. Дослідження теплових характеристик реактору дозволяє 
визначити шляхи для оптимізації теплової роботи реактору, тим самим 
оптимізувати технологію отримання альтернативного палива у вигляді легких 
фракцій вуглеводнів (рідкої фракції) та парогазової суміші (ПГС). 

Процес термічної деструкції органічної маси являє собою сукупність 
гомогенних та гетерогенних хімічних реакцій і фазових перетворень, що 
супроводжуються зазвичай поглинанням тепла і втратою маси за рахунок 
виділення летких продуктів розкладу [1]. 

Теплові параметри системи БЦП зумовлюють стан продуктів деструкції 
вихідної маси відходів та визначають подальші умови проведення процесу 
(конденсації та рециркуляції отриманої первинної ПГС на контурах БЦС). При 
піролізі протікають реакції розкладання високомолекулярних вуглеводневих 
сполук на низькомолекулярні, рідку і газоподібну фракції. Реакторні пристрої 
для здійснення даних процесів повинні забезпечувати високотемпературний 
нагрів палива в реакційній зоні (просторі) з високою швидкістю. Регулювання 
названих параметрів дозволяє управляти процесом піролізу і здійснювати його 
більш ефективно. Висока інтенсивність теплообміну всіх видів матеріалів 
органічного походження зі стінкою реактора сприяє передачі тепла в кількості, 
необхідній для покриття в теплових потребах ендотермічних хімічних 
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перетворень [2]. Тому було проаналізовано однин з головних теплових 
показників термічних систем – теплопровідність для піролізу чотирьох зразків 
відходів за технологією БЦП. Коефіцієнт теплопровідності або термодифузії 
показує швидкість прогрівання або охолодження і був визначений за допо-
могою програмного комплексу Астра, при різних температурах піролізу для чо-
тирьох  видів відходів (пластик, гума, харчові відходи, відпрацьованні масла). 

Теплопровідність один з найбільш важливих параметрів речовин і 
матеріалів, оскільки він описує процес переносу теплоти і зміну температури в 
них. Найбільше значення повного коефіцієнту теплопровідності має 
відпрацьоване масло та харчові відходи – 5,3 Вт/м*К та 4,8 Вт/м*К, найменше 
значення – пластмаса – 2,1 Вт/м*К, що відповідає інтервалу температур 560-
580°С. Що означає підвищення ефективності теплопередачі, а відповідно і 
масопередачі, швидкості прогрівання в даному інтервалі температури. 

Список використаних джерел літератури: 
1. Процес – термічна деструкція [Текст] – Режим доступу:

http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=23927 
2. Сімейко К.В. Теплові характеристики реактору для одержання

капсульованого піровуглецем кварцового піску при проходженні процесу 
піролізу метану [Текст] / К.В. Сімейко // Вісник Сумського державного 
університету. Серія Технічні науки. — 2013. — №4. — С. 119-123. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО КОЕФІЦІЄНТУ КОРИСНОЇ ДІЇ 
 ДЕСТРУКТИВНОЇ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ 

МЕТОДОМ БАГАТОКОНТУРНОГО ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО ПІРОЛІЗУ  

УДК 621.438 

Автори: Маркіна Л.М., к. т. н, доц.; Глиняна В. В., магістрант 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Для визначення максимальної ефективності роботи багатоконтурного 
циркуляційного піролізу органічних відходів, а також для оцінки втрат енергії 
найзручніше використовувати загальний термодинамічний метод аналізу – 
ексергетичний. Ексергія є мірою, яка характеризує якісне перетворення будь-
якого виду енергії, а отже досконалість установки, у якій це перетворення 
відбувається [1]. Ексергія системи вимірюється кількістю перетворюваної 
енергії, яка може бути отримана від системи завдяки її переходу з стану 
рівноваги з навколишнім середовищем в термодинамічний стан переходу 
системи в інший. Результатом аналізу є знаходження ексергетичного ККД 
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процесу загалом та втрат ексергії в технічній системиі зокрема [2]. Для 
складання ексергетичного балансу БЦП необхідно знати: технологічну схему 
виробничого процесу з усіма вхідними та вихідними потоками речовини та 
енергії, термодинамічні параметри потоків речовини та енергії. Для робочої 
системи ексергетичний баланс може бути записаний у вигляді: 

ΣЕ'е+ ΣЕ'q+ ΣЕ'вх+ ΣG'ie'i= ΣЕ''э+ ΣЕ''q+ ΣG''ie''i+ ΣD , 
де ΣЕ'е, ΣЕ''е - ексергія енергетичних потоків на вході і виході системи; 

ΣЕ'q, ΣЕ''q -ексергія теплоти на вході і виході системи; ΣЕ'вх- ексергія палива на 
вході в систему; ΣG'i e'i, ΣG''i e''i – ексергія потоків речовини на вході (сировина) 
і виході (продукти, напівпродукти і т.д.) системи; ΣD - втрати ексергії в 
системі. Ексергетіческій ККД являє собою відношення корисно засвоєної 
ексергії до витраченої і визначається за формулою: 

ηекс= Епов/Езатр·100 = (Езатр- Евт) / Езатр·100, 
де: ηекс –  ексергетичний ККД (%); Епов – корисно засвоєна ексергія; Езатр 

– витрачена ексергія; Евт – втрати ексергії [3].
Проведена за формулами оцінка ексергетичної ефективності БЦП 

показала, що підведенна температура до реактора призводить до збільшення 
корисної роботи термодинамічної системи БЦП до176480 кДж (при піролізі 
гуми) та до 172304 кДж (при піролізі харчових відходів). Встановлено, що 
ексергтичний ККД сягає 66,00% - 67,8%. Для порівняння приведено в таблицю 
показників ексергетичного ККД різних технічних систем [4]. 

Таблиця Ексергетичні ККД різних технічних систем 
Назва технічної системи Показник ексергетичного ККД 

Конденсаційна електростанція (КЕС) 39 - 42 

Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) 40 - 44 

Парогенератор 38 -50

Парокомпресійна холодильна установка 30 - 35 

Абсорбційна водоаміачних холодильна установка 12 - 15 

Пароежекторна холодильна установка 3 - 6 
Пароструйний ежектор 8 -12

Парокомпресійний тепловий насос 35 - 40 

Піролізна установка для отримання 
альтернативного палива з біомаси 

57 - 60 

Список використаних джерел інформації: 
1. Bejan A. Thermal Design and Optimization [Text] / Bejan A. 

Tsatsaronis G., Moran M. // J. Wiley. – New York, 1996. 
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4. Казаков В.Г. Эксергетические методы оценки эффективности
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Смирнова /: учебное пособие –  СПБ: СПБ ГТУРП, 2013.- 93 с 

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕРЬ ТЕПЛА 
В СИСТЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ 
АБСОРБЦИОННО-АДСОРБЦИОННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ  

УДК 621.57 

Автор: Остапенко А. В.,  аспирант 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 

Газовые двигатели (ГД), работающие на природном газе и альтер-
нативных газообразных топливах (биогаз и т.п.), находят все более широкое 
применение в установках автономного энергообеспечения [1–3]. Ведущие дви-
гателестроительные фирми выпускают когенерационные модули – со штат-
ными теплообменниками для получения горячей воды или водяного пара за 
счет использования теплоты выпускных газов, наддувочного воздуха или газо-
воздушной смеси (ГВС), охлаждающей рубашку двигателя воды и смазочного 
масла [1, 2]. Хотя когенерационные модули легко интегрируются в системы 
тепло- и хладоснабжения конкретных объектов, однако анализ энергетической 
эффективности таких тригенерационных систем показывает наличие потерь 
теплоты и обусловленную ими недовыработку холода из-за несоответствия 
температурных условий эффективной работы термотрансформатора, чаще 
всего на базе абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины 
(АБХМ), и когенерационного газопоршневого модуля.  

Так, из условия поддержания теплового состояния ГД, обеспечивающего 
его надежную эксплуатацию, температура обратного (охлажденного) тепло-
носителя, который возвращается в когенерационную систему ГД от АБХМ, 
ограничивается ее спецификационным значением tобр.сп = 70°С. При его пре-
вышении избыток теплоты сбрасывается в атмосферу, а при меньшей тем-
пературе обратного теплоносителя tобр  к нему подмешивается часть горячего 
теплоносителя, который выходит из когенерационного модуля и возвращается 
в него, минуя АБХМ.  
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Решение задачи повышения эффективности трансформации теплоты ГД 
в холод рассматривалось на примере тригенерационной установки 
автономного электро-, тепло- и холодообеспечения завода ООО "Сандора"–
"Pepsicо Ukraine" (г. Николаев, Украина). Проектирование и монтаж установки 
выполнены ЧНПП "СИНАПС"–"GE Energy" (г. Киев) и ООО "Хладотехника" 
(г. Николаев). Тригенерационная установка включает 2 когенерационных 
газовых двигателя JMS 420 GS-N.LC GE Jenbacher (электрическая мощность 
одного ГД 1400 кВт, тепловая мощность 1500 кВт), в котором теплота 
выпускных газов, наддувочной газовоздушной смеси (ГВС), охлаждающей 
рубашку двигателя воды и смазочного масла используется для нагрева воды. 
Теплота горячей воды трансформируется абсорбционной бромистолитиевой 
холодильной машиной (АБХМ) AR-D500L2 Century в холод (холодильная 
мощность 2000 кВт), который расходуется на технологические нужды и для 
работы центральных кондиционеров, обеспечивающих охлаждение воздуха в 
машинном отделении, из которого он поступает на всасывание 
турбокомпрессора (ТК) ГД.  

В соответствии с существующей схемой при температуре обратной 
(охлажденной) воды на выходе из АБХМ, например tобр = 75…80°С, т.е. выше 
ее спецификационного значения tобр.сп = 70°С на входе в теплообменники ГД, 
обеспечивающего оптимальное тепловое состояние ГД, часть обратной воды 
охлаждается в охладителе обратного теплоносителя (ОТН) с отводом 
избыточной теплоты в атмосферу градирней 2. Возвращать избыточную 
теплоту в АБХМ нецелесообразно из-за ее пониженного температурного 
уровня, tобр = 75…80°С, по сравнению с спецификационной температурой 
горячего теплоносителя на входе АБХМ: tг.сп = 90…95°С, поскольку 
понижение температуры горячего теплоносителя на входе АБХМ вызывает 
ухудшение эффективности трансформации тепла в холод – снижение 
теплового коэффициента ζ, представляющего собой отношение полученного 
холода к затратам тепла. 

Для того, чтобы исключить указанные потери тепла, можно установить 
дополнительно адсорбционную холодильную машину(АДХМ) сразу после 
существующей АБХМ . Рабочий режим АДХМ таков что она требует 
теплоноситель с температурой 75°С который в последствие охлаждается в ней 
на 8°С получая теплоноситель с температурой 67°С. Подавая на АДХМ часть, 
а именно 68,9% (85,3м3/ч) от полного (123,8м3/ч) расхода тепоносителя, мы 
получаем 2 потока с температурами 75°С и 67°С, при смешивание кторорых 
снова в один поток получаем температуру 70°С.  

За счет утилизации избыточной теплоты, ранее сбрасываемой в 
атмосферу, можно увеличить холодопроизводительность тригенерационной 
установки на величину 400-450 кВт, что дает возможность отключить часть 
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парокомпресорных холодильных машин (ПКХМ), тем самым снизить 
энергопотребление, а значить и сэкономить топливо, что требуется для 
производства электроэнергии ГПД для питания ПКХМ . 

Также за счет использования второй АДХМ повышается тепловой 
коэффициент всей системы утилизации с ζ = 0,5, для базового варианта,  до ζ= 
0,7 для варианта с двумя АХМ. 
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ  
 КОМБИНИРОВАННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 

ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА 
НА ВХОДЕ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

УДК 621.438.13:621.57 

Автор: Радченко А. Н., канд. техн. наук, доцент 
Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова, 

г. Николаев, Украина 

Одним из направлений повышения топливной эффективности 
газотурбинных установок (ГТУ) при высоких температурах воздуха на входе 
tнв  является его охлаждение теплоиспользующими холодильными машинами 
(ТХМ), трансформирующими в холод теплоту отработанных газов. 
Применение таких ТХМ позволяет сократить потребление топлива. Так, для 
ГТУ производства ГП НПКГ "Зоря-Машпроект" с понижением температуры 
tнв  на 10 °С удельный расход топлива ГТУ уменьшается на 7…8 г/(кВт·ч). 
Снижение температуры воздуха Δt = tнв – tв2  зависит от температуры 
наружного воздуха tнв  и охлажденного в ТХМ воздуха tв2 , которая 
определяется температурой хладоносителя tх  (рабочего тела ТХМ), т.е. типом 
и режимом работы ТХМ. Так, в эжекторных хладоновых холодильных 
машинах (ЭХМ) с использованием низкокипящих рабочих тел (НРТ) воздух 
можно охладить до температуры tв2 = 10 ºС и ниже (температура кипения НРТ 
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tх = t0 = 2…3 ºС и ниже), а в абсорбционных бромистолитиевых машинах 
(АБХМ), как правило, до tв2 = 15 ºС и выше (tх ≈ 7 ºС). Хотя ЭХМ обеспечивает 
более глубокое охлаждение воздуха на входе ГТУ и соответственно большее 
сокращение потребления топлива, но эффективность трансформации ими 
теплоты в холод гораздо ниже, чем в АБХМ: их тепловые коэффициенты  
ζЭ = 0,2…0,3 против ζА = 0,7…0,8 для АБХМ, где тепловой коэффициент  
ζ = Q0 /Qг – отношение холодопроизводительности к затраченной теплоте 
отработанных газов (горячей воды, получаемой за счет теплоты газов). Это в 
свою очередь требует увеличенных расходов теплоты, что не всегда возможно 
при ограниченном тепловом потенциале отработанных газов, особенно в ГТУ 
регенеративного типа с нагревом сжатого воздуха перед камерой сгорания 
газами после турбины и температурой уходящих газов tуг = 240…250 ºС.   

Остаются нерешенными также опросы повышения эффективности 
эксплуатации холодильных машин комбинированного абсорбционно-
эжекторного типа (АЭХМ) при пониженных температурах наружного воздуха 
tнв  (в ночные часы, межсезонье), когда тепловая нагрузка на них, прежде всего 
на высокотемпературную абсорбционную бромистолитиевую ступень (АБХМ-
ступень) сокращается. При умеренных температурах tнв  целесообразным было 
бы использование высвобождаемой теплоты для более глубокого охлаждения 
воздуха на входе ГТУ низкотемпературной ЭХМ-ступенью, что должно быть 
предусмотрено при проектировании абсорбционной и эжекторной ступеней 
комбинированной абсорбционно-эжекторной холодильной машины 
охлаждения воздуха на входе ГТУ с учетом климатических условий 
эксплуатации. 

Обоснование предложенного подхода к определению проектных 
значений тепловых нагрузок на АБХМ- и ЭХМ-ступени комбинированной 
АЭХМ показано на примере климатических условий эксплуатации ГТУ 
(мощность Ne = 10 МВт) Южнобугской компрессорной станции (Николаевская 
обл.). Показано, что за рациональную величину следует принимать удельную  
холодильную мощность АЭХМ q0  (для удобства перерасчета принято ее 
величину, приходящуюся на единицу расхода воздуха ГТУ 1 кг/с), которая 
обеспечивает максимальную (точнее, близкую максимальной) годовую эко-
номию топлива Вт  при сохранении высоких темпов ее наращивания. Завы-
шение рациональной величины установленной холодильной мощности АЭХМ 
q0 не приведет к сколь-нибудь заметному увеличению годовой экономии 
топлива Вт , но вызывает существенное возрастание капитальных затрат. 

Показано, что при весьма значительном изменении удельной тепловой 
нагрузки на высокотемпературную АБХМ-ступень q0.15  колебания тепловой 
нагрузки на низкотемпературную ЭХМ-ступень q0.10-15 = q0.10 – q0.15  сравни-
тельно небольшие. Следовательно, характер тепловой нагрузки на АБХМ- и 
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ЭХМ-ступени комбинированной АЭХМ разный: относительно стабильная 
тепловая нагрузка q0.10-15  на низкотемпературную ЭХМ-ступень (температура 
кипения хладона tх = t0 = 3…5 ºС в испарителе-воздухоохладителе на входе 
ГТУ) и значительные изменения тепловой нагрузки на высокотемпературную 
АБХМ-ступень q0.15  (холодная вода от АБХМ с температурой tх = 7 ºС). По-
следнее обусловлено изменением температуры наружного воздуха tнв  в 
течении суток – с ее понижением в ночное время до tнв = 15 ºС и ниже с соот-
ветствующим падением до нуля тепловой нагрузки q0.15  на АБХМ-ступень.  

Такой же характер изменения тепловой нагрузки на АБХМ- и ЭХМ-
ступени комбинированной АЭХМ сохраняется и при более глубоком 
охлаждении воздуха до tв2 = 7 ºС, при этом удельная тепловая нагрузка на 
низкотемпературную ЭХМ-ступень q0.7-15  оказывается на 20…30 % больше по 
сравнению с ее величиной q0.10-15 при охлаждении воздуха до tв2 = 10 ºС.  

Относительно стабильный характер удельной тепловой нагрузки на 
низкотемпературную ЭХМ-ступень (по сравнению с высокотемпературной 
АБХМ-ступенью) предопределяет выбор ее проектной величины q0.10-15 = 
q0.10 – q0.15 . Соответственно тепловая нагрузка на высокотемпературную 
АБХМ-ступень определится как разность рациональной установленной 
холодильной мощности всей АЭХМ q0 , выбранной исходя из годовой 
экономии топлива, и тепловой нагрузки на низкотемпературную ЭХМ-ступень 
q0.10-15 : q0.А10 = q0 – q0.7-15 .  

В результате предложен методологический подход к определению 
рациональных тепловых нагрузок на высокотемпературную абсорбционную и 
низкотемпературную эжекторную ступени (АБХМ- и ЭХМ-ступени) 
комбинированных абсорционно-эжекторных холодильных машин (АЭХМ) 
охлаждения воздуха на входе ГТУ, согласно которому за базовые принимают 
значение рациональной холодопроизводительности всей комбинированной 
АЭХМ, полученной исходя из максимального годового эффекта в виде 
экономии топлива, и сравнительно стабильную величину холодопроиз-
водительности ЭХМ-ступени, требуемой для охлаждения воздуха в наиболее 
теплонапряженные летние месяцы.  

Показано, что в условиях ограниченного теплового потенциала 
отработанных газов, в частности, ГТУ регенеративного типа, для более 
глубокого охлаждения воздуха на входе ГТУ и соответственно большей 
экономии топлива в периоды внепиковых нагрузок низкотемпературную 
хладоновую эжекторную ступень АЭХМ (ЭХМ-ступенъ) необходимо 
проектировать на завышенную проектную тепловую нагрузку и с пониженной 
на 3…5 °С температурой кипения хладона в воздухоохладителе по сравнению 
с ее величиной при эксплуатации в условиях высоких температур наружного 
воздуха. При этом значение проектной удельной холодопроизводительности 
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АБХМ-ступени определяют как разность удельной холодопроизводительности 
всей комбинированной АЭХМ и проектной (завышенной) тепловой нагрузки 
ЭХМ-ступени.  

Базирующийся на этом подходе метод позволяет выбирать тепловые 
нагрузки абсорбционной и эжекторной ступеней охлаждения воздуха на входе 
ГТУ для конкретных климатических условий эксплуатации, которые 
обеспечивают максимальную годовую экономию топлива за счет более 
глубокого охлаждения воздуха.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ГЛАВНОГО СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ  
НА КОНКРЕТНОЙ РЕЙСОВОЙ ЛИНИИ 

УДК 621.436.13:621.57 

Автори: Радченко Р. Н., канд. техн. наук, доцент1; Богданов Н. С., аспирант2 
1Национальный университет кораблестроения, Украина 
2Национальный университет "Одесская морская академия", Украина  

Рассмотрена теплоиспользующая система охлаждения наддувочного 
воздуха судового малооборотного дизеля (МОД), которая включает 
трехступенчатый воздухоохладитель: первую высокотемпературную ступень 
ОНВВТ , отводящую теплоту высокого потенциала от наддувочного воздуха 
после турбонагнетателя (так называемую теплоиспользующую, или 
когенерационную ступень), вторую традиционную ступень, использующую в 
качестве хладоносителя забортную воду, и третью низкотемпературную 
ступень ОНВНТ, использующую холод, генерируемый хладоновой эжекторной 
холодильной машиной, утилизирующей теплоту наддувочного воздуха, 
отводимую в первой ступени. Теплота, отведенная от наддувочного воздуха в 
первой высокотемпературной ступени охладителя ОНВВТ , используется для 
получения холодопроизводительности, расходуемой на глубокое охлаждение 
наддувочного воздуха в низкотемпературной ступени ОНВВТ  эжекторной 
холодильной машиной теплоиспользующей системы охлаждения. 

Топливная эффективность охлаждения наддувочного воздуха 
(сокращение удельного расхода топлива) зависит от величины снижения его 
температуры ∆tв , которая, в свою очередь, помимо климатических условий 
плавания (температуры наружного воздуха и забортной воды), зависит еще и 
от располагаемой сбросной теплоты МОД и эффективности ее трансформации 
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в холод, т.е. типа теплоиспользующей холодильной машины (ТХМ). При 
изменении в течение рейса климатических условий меняется тепловая 
нагрузка системы охлаждения, т.е. требуемый для охлаждения воздуха расход 
холода Q0 , получаемого в ТХМ, соответственно, и затраты теплоты Qг , 
трансформируемой в холод. Последние, в свою очередь, должны покрываться 
за счет располагаемой теплоты Qг.р  наддувочного воздуха, отводимой в 
ОНВВТ , объемы которой зависят от глубины утилизации теплоты, 
определяемой температурой воздуха tг2  на выходе из ОНВВТ .  

Тепловой расчет ОНВ такой теплоиспользующей системы охлаждения 
(ТСО) наддувочного воздуха производится исходя из тепловой нагрузки, с 
одной стороны, соответствующей затратам теплоты Qг.  на получение в ТХМ 
холода Q0 , достаточного для охлаждения воздуха в соответствии с 
климатическими условиями эксплуатации на конкретной рейсовой линии, а с 
одной стороны, не превышающей объемов располагаемой теплоты 
наддувочного воздуха Qг.р . В противном случае проектирование ОНВ на 
завышенную тепловую нагрузку (более низкую температуру воздуха tг2  на 
выходе из ОНВВТ при неизменных поперечных сечениях), превосходящую 
требуемые затраты теплоты Qг  на охлаждение воздуха, вызовет 
неоправданное возрастание поверхности ОНВВТ , соответственно, и потерь 
мощности двигателя на преодоление аэродинамического сопротивления 
ОНВВТ  и всего ОНВ.  

Поскольку объемы располагаемой теплоты наддувочного воздуха 
зависят от глубины ее утилизации, определяемой температурой воздуха tг2  на 
выходе из ОНВВТ : Qг.р = Gв cв (tг1 – tг2 ), где Gв – расход воздуха, то варьируя 
температурой воздуха tг2 , можно определить требуемую глубину утилизации 
его теплоты, достаточную для его охлаждения при эксплуатации судна на 
конкретной рейсовой линии. 

Расчеты располагаемой теплоты наддувочного воздуха и требуемой для 
его охлаждения теплоты в соответствии с климатическими условиями 
эксплуатации выполнены для контейнеровоза с главным двигателем 
6S60MC6.1-TI корпорации MAN B&W (мощность Nе = 10 МВт) для рейсовой 
линии Одесса-Йокогама. Определены условия, когда располагаемой теплоты 
наддувочного воздуха достаточно для покрытия ее затрат на дополнительное 
охлаждение наддувочного воздуха от температуры воздуха после 
традиционного охладителя забортной водой до минимальной (с учетом 
температурных напоров) температуры, что обеспечивает сокращения 
потребления топлива двигателем. 

Определена рациональная температура наддувочного воздуха после 
отвода от него теплоты в высокотемпературной ступени охладителя 
наддувочного воздуха, лимитирующая количество теплоты, используемой 
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хладоновой эжекторной холодильной машиной для глубокого охлаждения 
наддувочного воздуха в низкотемпературной ступени охладителя 
наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля для климатических 
условий эксплуатации судна на рейсовой линии.  

Рассчитаны уменьшение удельного расхода топлива и экономия топлива 
в результате охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного 
дизеля для климатических условий эксплуатации судна на рейсовой линии 
Одесса-Йокогама. Значения снижения удельного расхода топлива Δbe  и 
полного расхода топлива Вт  для МОД 6S60MC6.1-TI MAN B&W за счет 
дополнительного охлаждения наддувочного воздуха (по сравнению с 
традиционным его охлаждением забортной водой до температуры tвв2 ) 
определены c использованием программы mandieselturbo.  

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОГО 
КОМПЛЕКСУ НА БІОМАСІ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

УДК 620.9(477.73) 

Автори: Ремешевська І.В., Гурець Н. В., Омельчук О.А. 
Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

Світова енергетика зіткнулася з серйозною проблемою: споживання енер-
гії неухильно зростає, а запаси викопного палива, на використання якого ґрун-
тується традиційна енергетика, далеко не безмежні. Вирішення  проблеми, що 
склалася багато вчених вбачають у розвитку альтернативної енергетики і по-
пуляції поновлюваних джерел енергії. Основними перевагами таких джерел є їх 
відновлення, екологічність, широка поширеність і доступність. Сучасні розроб-
ки спроможні підвищити конкурентоспроможність альтернативної енергетики.  

В Україні 98% всієї енергії, що виробляється з відновлюваних джерел 
енергії, складає чиста енергія вітру, сонця та води. Стрімкий розвиток фахівці 
прогнозують чистій енергії біомаси, яка широко використовується у всьому світі. 
Так, частка використання біомаси у виробництві електроенергії в Фінляндії - 
13,6 %, Данії - 11,9 %, Швеції - 8,2 %, Австрії - 6,4 %, Нідерландах - 5,9 %, 
країнах Європейського союзу становить 4,0 %. Хоча наразі частка біомаси серед 
альтернативних джерел енергії становить лише близько 2%, сьогодні вона має 
великий потенціал і є одним з найперспективніших джерел чистої енергії в 
Україні. Енергетичний потенціал використання біомаси в Україні становить 
27,09 млн т у. п. Річний потенціал Миколаївської області по енергії біомаси 
становить 970 тис т у. п.  

Одним із перспективних видів палива для енергогенеруючого комплексу 
на біомасі є пелети - паливні гранули - пресований продукт, який може бути 
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виготовлений із соломи зернових культур, соломи рапсу, відходів кукурудзи 
(стебла, початків), відходів соняшника (стебла, кошиків), вторинних ресурсів 
сільського господарства (лузги, жому), відходів деревини. 

Екологічні показники пелет поза конкуренцією - при спалюванні в ви-
кидах практично відсутня сірка, емісія вуглекислого газу нижче, ніж при вико-
ристанні інших видів палива. За своїми теплопровідними характеристиками де-
ревні гранули не поступаються традиційним видам палива: природному газу, кам'-
яному вугіллю і нафті, випереджаючи їх більш низькою ціною і екологічністю. 

До економічних переваг енергогенеруючих комплексів слід віднести: 
стабільність ціни, на яку не впливають стрибки цін на викопне паливо та зро-
стання екологічних податків, прийнятна вартість опалювального обладнання, 
його сервісу і зберігання палива, затребуваність на європейському ринку. 

У 2014 році в м. Миколаїв агропромислова компанія «Євгройл» ввела в 
експлуатацію енергогенеруючий комплекс, до складу якого входить 
олійноекстраційний завод проектною потужністю до 600 т соняшника на добу 
та теплоелектростанція, що оснащена двома котлами та двома турбінами, 
потужністю по 2,5 МВт кожна. Котли працюють на відходах олінопереробної 
промисловості та деревині. З 2015 року зазначеною теплоелектростанцією 
вироблено близько 4 млн кВт год електроенергії. 

Відпрацьовані гази, що утворюються при спалюванні біопалива, містять 
діоксид азоту, оксид вуглецю, сірчистий ангідрид, НМЛОС і парникові гази - метан, 
діоксид вуглецю, оксид азоту. Максимальні концентрації зазначених речовин в 
межах санітарно-захисної зони становлять від 0,19 до < 0,05 ГДК. Наведені 
показники свідчать про те, що рівень забруднення атмосфери є незначним і не 
чинить негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей . 

Висновки. Використання енергогенеруючого комплексу на біомасі є еко-
логічно чистим та економічно вигідним видом виробництва електроенергії. 
Експлуатація такого комплексу не чинить негативного впливу на навколишнє 
середовище та здоров'я людей. 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІМПАКТТУРБУЛЕНТНОЇ СЕПАРАЦІЇ 
ГАЗОПАРОРІДИННОЇ СУМІШІ КОНДЕНСАЦІЄЮ 

УДК 621.438.13:621.57 

Автори: Рижков С.С., к.т.н., доц., докторант 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Сепарації газопарорідинної суміші конденсацією в теплоенергетичних 
установках, системах кондиціювання та очищення газопарорідинних сумішей 
проходить під дією імпакттурбулетних впливів, наприклад таких, як 
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турбофорез (під дією турбулентно-інерційних сил), термофорез (під дією 
градієнта температур), гравітації, коагуляції тощо. Течія газопарорідинної 
суміші в каналах, утворених охолоджуваними поверхнями, проходить з 
конденсацією з неї пари, у змінних напрямах, зі змінними швидкостями через 
розширення та звуження прохідного перерізу, а її турбулентний характер 
сприяє високій ефективності сепарації з газопарорідинної суміші утвореного 
конденсату під дією турбулентно-інерційних сил (турбофорез), градієнта 
температур (термофорез), коагуляції, гравітації та інших імпакттурбулетних 
впливів. Інтенсивність сепарації газопарорідинної суміші залежить, окрім дії 
імпакттурбулетних впливів, ще й від інтенсивності самих процесів 
конденсації, які сприяють сепарації (Рижков С.В., Рижков С.С. Авторське 
свідоцтво № 1315003 А1 "Спосіб відділення рідини від гарячих газів". – 
Бюлетень № 7, 07.06.1987; Patent US 0093351 A1, April, 3, 2014, Abbas Motakef, 
Julio Enrique Mestrony "Apparatus and method of operating a turbine assembly"). 

Інтенсивність процесів конденсації в свою чергу залежить від 
температури охолоджувального середовища – холодоносія, яким охолоджують 
поверхню каналів, та від способу охолодження: при безпосередньому контакті 
холодоносія з газопарорідинною сумішшю з посиленням дії турбофорезу або 
теплопередачею через поверхню (поверхневий спосіб охолодження шляхом 
теплопередачі) з посиленням дії термофорезу за рахунок градієнта температур. 
З іншого боку, для посилення конденсації і, відповідно, сепарації конденсату 
необхідно охолоджувати поверхню каналів охолоджувальним середовищем – 
холодоносієм з низькою температурою, що потребує значних витрат холоду й 
відповідно енергетичних витрат на його отримання в холодильних машинах. 

Недоліком існуючих способів інтенсифікації імпакттурбулентної 
сепарації газопарорідинної суміші конденсацією є низька енергетична 
ефективність через значні енергетичні витрати на отримання холодоносія з 
низькою температурою в холодильних машинах, оскільки не використовується 
охолоджувальний потенціал самого конденсату, який утворюється при 
конденсації пари у процесі охолодження газопарорідинної суміші холо-
дильною машиною і температура якого близька до температури точки роси.  

З метою підвищення енергетичної ефективності імпакттурбулентної 
сепарації газопарорідинної суміші конденсацією запропоновано способи її 
інтенсифікації шляхом використання охолоджувального потенціалу 
конденсату, температура якого близька до температури точки роси, для 
охолодження газопарорідинної суміші з посиленням дії імпакттурбулентних 
впливів на сепарацію, тобто її інтенсифікацією. 

Завдяки використанню охолоджувального потенціалу конденсату, який 
утворюється при конденсації пари у процесі охолодження газопарорідинної 
суміші і температура якого близька до температури точки роси, для 
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попереднього охолодження газопарорідинної суміші з високою температурою 
на вході посилюють дію імпакттурбулентних впливів на сепарацію без 
енергетичних витрат на охолодження газопарорідинної суміші з високою 
температурою на вході холодильними машинами, а охолодження 
холодильними машинами здійснюють при більш низьких температурах 
попередньо охолодженої газопарорідинної суміші, завдяки чому скорочують 
енергетичні витрати на сепарацію газопарорідинної суміші конденсацією, 
тобто підвищують енергетичну ефективність сепарації. При цьому також має 
місце додаткова інтенсифікація сепарації газопарорідинної суміші завдяки 
посиленню дії відповідних імпакттурбулентних впливів на неї залежно від 
способу охолодження газопарорідинної суміші на вході відсепарованим 
конденсатом: контактним способом (при любій температурі конденсату) з 
посиленням дії турбофорезу або поверхневим способом теплопередачею через 
поверхню (при низькій температурі конденсату) з посиленням дії термофорезу 
чи обома способами з посиленням сумісної дії турбофорезу і термофорезу.  

На рис. 1 зображено схему конденсаційного сепаратора вологого 
повітря, що являє собою суміш сухого повітря з водою у вигляді пари, в якому 
реалізується запропонований спосіб імпакттурбулентної сепарації з вологого 
повітря водяного конденсату шляхом конденсації водяної пари у процесі 
охолодження вологого повітря нижче температури точки роси та висадження 
конденсату з повітряного потоку під дією імпакттурбулентних впливів з охо-
лодженням газопарорідинної суміші на вході в канали відсепарованим конден-
сатом контактним способом з випаровуванням розпилюваного конденсату в 
потоці газопарорідинної суміші і насиченням останньої парою конденсату на 
(при підвищеній температурі конденсату) та поверхневим способом 
теплопередачею через поверхню (при низькій температурі конденсату) з 
посиленням дії відповідних впливів на сепарацію (турбофореза, термофореза). 
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Рис.1. Конденсаційний сепаратор газопарорідинної суміші (теплого 
вологого повітря):  
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1 – канали для проходження газопарорідинної суміші (вологого повітря); 
2, 3 і 4 – охолоджувані поверхні на вході, проміжні та на виході 
газопарорідинної суміші; 5 і 6 – охолоджувальні канали для проходження 
конденсату і холодоносія з низькою температурою (від холодильної машини: 
охолодженої води, розсолу, легкокиплячого холодоагенту-хладону); 7 –  сепа-
ратор конденсату; 8 і 17 – піддони збору конденсату з більш та менш низькою 
температурою; 8 і 18 – дренажні трубопроводи конденсату з більш та менш 
низькою температурою; 10 і 11 – трубопроводи подачі холодоносія з більш 
низькою температурою та повернення нагрітого холодоносія до холодильної 
машини 12; 13 – дросельний клапан; 14 і 15 – трубопроводи підведення 
конденсату та відведення нагрітого конденсату; 16 –  насоси подачі конденсату  

При цьому конденсат з більш високою температурою, утворений в 
результаті конденсації водяної пари з вологого повітря на поверхні 2 на вході 
при його охолодженні конденсатом з низькою температурою, причому без 
енергетичних витрат на отримання холоду в холодильній машині, сепарується 
у вигляді крапель і плівки рідини під дією турбофорезу (інерційно-
турбулетних сил, зокрема сил інерції, гравітації, механізмів коагуляції та 
інших імпакттурбулетних впливів) та термофорезу (під дією різниці 
температур у процесі поверхневого охолодження теплопередачею через 
поверхню 2), збирається у піддоні збору конденсату з більш високою 
температурою 17, звідки по трубопроводу 18 подається насосом 16 у форсунки 
19 з його розпилюванням у вигляді парового туману. Подача у форсунки 19 
конденсату з більш високою температурою, а отже і більш близькою до 
температури насичення, пришвидшує процес пароутворення шляхом 
дроселювання конденсату у форсунках на відміну від подачі у форсунки більш 
холодного конденсату. Попереднє насичення повітря водяною парою, 
утвореною в результаті розпилювання конденсату форсунками 19, з 
відповідним зниженням температури повітря до температури мокрого 
термометра призводить до наступної інтенсивної конденсації на 
охолоджуваних поверхнях 2, 3 і 4, яка в свою чергу сприяє інтенсивній 
сепарації з вологого повітря крапель розміром менше 0,5 мкм шляхом їх 
уловлювання потоком пари, що конденсується  (Рижков С.В., Рижков С.С. 
Авторське свідоцтво № 1315003 А1 "Спосіб відділення рідини від гарячих 
газів". – Бюлетень № 7, 07.06.1987), тобто під дією турбофорезу.  

Подальша сепарація вологи з вологого повітря здійснюється в результаті 
конденсації водяної пари на поверхні 4 на виході при його охолодженні 
теплопередачею холодоносієм з низькою температурою, що подається від 
холодильної холодильної машини 12 з дросельним клапаном 13 (у разі 
застосування легкокиплячого холодоагенту-хладону) до охолоджувальних 
каналів холодоносія з низькою температурою 6. При цьому сепарація вологи 
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проходить під дією термофорезу (різниці температур у процесі поверхневого 
охолодження теплопередачею через поверхню 4) та турбофорезу (інерційно-
турбулетних сил у потоці пари, що конденсується) на поверхні 4 й остаточно – 
у відокремлювачі конденсату 7. Відсепарований конденсат з низькою 
температурою збирається у піддоні 8. 

На рис. 2 зображено схему конденсаційного сепаратора вологого 
повітря, в якому конденсатом з більш низькою температурою, відведеним від 
газопарорідинної суміші на виході з каналів, зволожують охолоджувані 
поверхні на боці газопарорідинної суміші на вході газопарорідинної суміші в 
канали і контактним способом охолоджують саму газопарорідинну суміш з 
посиленням сумісної сепарації під дією градієнта температур (термофореза) і 
турбулентно-інерційної сепарації (турбофореза) газопарорідинної суміші.  
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   Рис.2. Конденсаційний сепаратор газопарорідинної суміші:  
1 – канали для проходження газопарорідинної суміші (вологого повітря); 

2 і 3 – охолоджувані поверхні на вході та виході газопарорідинної суміші; 4 – 
охолоджувальні канали для проходження холодоносія з низькою 
температурою (від холодильної машини: охолодженої води, розсолу, 
легкокиплячого холодоагенту-хладону); 5 – сепаратор конденсату; 6 – піддон 
збору конденсату; 7 – дренажний трубопровід конденсату; 8 і 9 – 
трубопроводи подачі холодоносія з низькою температурою та повернення 
нагрітого холодоносія до холодильної машини 10; 11 – дросельний клапан; 12 
– насос подачі конденсату; 13 – форсунки  зрошування поверхні на вході 2
газопарорідинної суміші. 

Спосіб роботи конденсаційного сепаратора на рис. 2 здійснюється таким 
чином. Газопарорідинна суміш (наприклад вологе повітря) проходить 
каналами 1, утвореними охолоджуваними поверхнями на вході 2 та виході 3, й 
охолоджується поверхневим способом – відведенням теплоти як 
теплопередачею через поверхні 2 та 3 до холодоносія з низькою 
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температурою, що подається від холодильної холодильної машини 10 з 
дросельним клапаном 11 (у разі застосування легкокиплячого холодоагенту-
хладону) до охолоджувальних каналів холодоносія з низькою температурою 4, 
так і контактним способом – тепловіддачею безпосередньо до плівки 
холодного конденсату на поверхні 2, що утворюється в результаті її 
зволоження форсунками 13, до яких насосом 12 конденсат подається по 
дренажному трубопроводу 7 з піддону 8 збору конденсату. При цьому 
сепарація вологи проходить під дією термофорезу (різниці температур у 
процесі поверхневого охолодження) та турбофорезу (інерційно-турбулетних 
сил у потоці пари, що конденсується) на поверхнях 2 і 3 й остаточно – у 
відокремлювачі конденсату 5 під дією турбофорезу.  

Завдяки використанню охолоджувального потенціалу конденсату, який 
утворюється при конденсації пари у процесі охолодження газопарорідинної 
суміші і температура якого близька до температури точки роси, для 
попереднього охолодження газопарорідинної суміші з високою температурою 
на вході посилюють дію імпакттурбулентних впливів на сепарацію, а 
охолодження холодильними машинами здійснюють при більш низьких 
температурах попередньо охолодженої газопарорідинної суміші, завдяки чому 
скорочують енергетичні витрати на сепарацію газопарорідинної суміші 
конденсацією, тобто підвищують енергетичну ефективність сепарації. При 
цьому також має місце додаткова інтенсифікація сепарації газопарорідинної 
суміші завдяки посиленню дії відповідних імпакттурбулентних впливів на неї 
залежно від способу охолодження газопарорідинної суміші на вході 
відсепарованим конденсатом: контактним способом (при любій температурі 
конденсату) з посиленням дії турбофорезу або поверхневим способом 
теплопередачею через поверхню (при низькій температурі конденсату) з 
посиленням дії термофорезу чи обома способами з посиленням сумісної дії 
турбофорезу і термофорезу.  

Застосування запропонованих способів інтенсифікації 
імпакттурбулентної сепарації газопарорідинної суміші конденсацією з 
використанням відсепарованого конденсату посилює сепарацію під дією 
сумісно градієнта температур (термофореза) та турбулентно-інерційних сил 
(турбофореза) – шляхом уловлювання крапель розміром менше 0,5 мкм 
потоком пари, що конденсується і присутня як у самій газопарорідинній 
суміші, так і утворюється при дроселюванні конденсату у форсунках на вході 
конденсаційного сепаратора. При цьому посилення дії термофореза та 
турбофореза на сепарацію газопарорідинної суміші завдяки використанню 
відсепарованого конденсату для її попереднього охолодження здійснюється 
без енергетичних витрат на конденсацію холодильною машиною і, як 
наслідок, – зі скороченням енергетичних витрат в цілому на сепарацію. 
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На рис. 3 наведено залежність річних витрат холодильної потужності 
Σ(Q0 τ/Gп ) на охолодження вологого повітря з одиничною витратою Gп = 
1 кг/с від температури охолодженого повітря tп2  для прикладу тропічних 
кліматичних умов.  
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Рис. 3. Залежність річних витрат холодильної потужності Σ(Q0 τ/Gп ) на 
охолодження вологого повітря з одиничною витратою Gп = 1 кг/с від 

температури охолодженого повітря tп2  

Позначення на рис. 3: Σ(Q0 τ/Gп ) – річна витрата холодильної 
потужності, МВт·год; Gп  – витрата повітря, кг/с; τ  – тривалість охолодження 
повітря упродовж року, год; tп2 = 13…18 ºС і tп2 = 18…20 ºС – температури 
вологого повітря, охолодженого конденсатом з більш низькою та більш 
високою температурою, відсепарованим відповідно на виході з 
конденсаційного сепаратора та його вході. 

Результати розрахунків, наведені на рис. 3 у вигляді залежності річних 
витрат холодильної потужності Σ(Q0 τ/Gп ) на охолодження вологого повітря з 
витратою Gп = 1 кг/с від температури охолодженого повітря tп2  для прикладу 
тропічних кліматичних умов, показують, що застосування запропонованого 
способу інтенсифікації імпакттурбулентної сепарації газопарорідинної суміші 
з використанням конденсату з більш низькою температурою, відсепарованого 
на виході з конденсаційного сепаратора, для попереднього охолодження 
вологого повітря витратою Gп = 1 кг/с від поточних температур 
навколишнього повітря упродовж року до температури tп2 = 13…18 ºС 
забезпечує зменшення витрат холодильної потужності Σ(Q0 τ/Gп ) на 
охолодження на 120…80 МВт·год за рік порівняно з річними витратами 
холодильної потужності Σ(Q0 τ/Gп ) = 200 МВт·год  (при tп2 = 7 ºС на фіг. 5) для 
базового варіанту-прототипу при охолодженні вологого повітря від поточних 
температур навколишнього повітря упродовж року холодильною машиною до 
температури tп2 = 7 ºС без попереднього його охолодження до температури 
tп2 = 13…18 ºС, тобто на величину 60…40 %, а у разі використання конденсату 
з більш високою температурою, відсепарованого на вході в конденсаційний 
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сепаратор, для попереднього охолодження вологого повітря від поточних 
температур навколишнього повітря упродовж року до температури tп2 = 
18…20 ºС  вологого повітря витратою Gп = 1 кг/с від поточних температур 
навколишнього повітря упродовж року скорочення витрат холодильної 
потужності Σ(Q0 τ/Gп ) на охолодження становить 70…50 МВт·год за рік, тобто 
30…25 % порівняно з витратами Σ(Q0 τ/Gп ) = 200 МВт·год для базового 
варіанту-прототипу. 

СТЕНД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МОТОРНОГО ПАЛИВА, 
ОБРОБЛЕНОГО ІМПУЛЬСНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ 

УДК 621.43 

Автори: Уваров В.А., Авдюнін Р.Ю., Корчинський С.А. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 

Херсонська філія 

В основу моделі покладено технічне рішення при створення стенду 
(деклараційний патент 52099А МПК F02M65/00), в якому за рахунок 
конструктивних особливостей розширюються його технологічні можливості та 
підвищується якість оброблюваного палива. 

Це досягається тим, що стенд включає насос, трубопроводи, манометр та 
форсунку, джерело імпульсного магнітного поля, зв’язане гнучким 
енергопровідником з соленоїдом, призначеним для розташування в ньому 
форсунки, який містить додатковий переносний соленоїд, в якому 
розташована додаткова ємність для обробки палива. 

У процесі випробування на запропонованому стенді можуть бути 
поліпшені фізико-механічні характеристики робочих поверхонь випробуваних 
виробів, збільшений ресурс їхньої роботи і поліпшена мікрошорсткість 
поверхонь за рахунок збільшення радіусів округлень вершин і западин 
мікронерівностей робочих поверхонь і зняття напруги у металі в результаті 
обробки імпульсним магнітним полем (ІМП) та одночасне поліпшення фізико-
механічних характеристик енергоносія (моторного палива). 

На рисунку представлений стенд для випробування паливної апаратури. 
Стенд містить стіл 1, на якому розташовані паливний насос 2 з важелем З, 
видатковий бак 4 із закріпленим на ньому манометром 5, кронштейн 6 із 
закріпленими на ньому лійкою 7, кутоміром 8 і форсункотримувачем 9, що 
фіксує форсунку 10 з розпилювачем 11. За допомогою трубопроводів 12 і 13 
форсунка 10, манометр 5, паливний насос 2 і видатковий бак 4 зв'язані між 
собою. Стенд також містить джерело ІМП 14, наприклад, установку ОІМП-
101, зв’язану гнучким енергопровідником 15, наприклад, кабелем з виносним 
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соленоїдом 16, закріпленим за допомогою регульованих зв'язків 17, наприклад, 
м'яким дротом чи вітрильною ниткою на форсункоутримувачі 9, і 
розташований в столі 1 стенду бак для зливу палива 18, розташована в 
додатковому з можливістю переносу соленоїді 19 додаткова ємність 20. 
Причому соленоїд 19 пов'язаний гнучким енергоносієм 21 з джерелом ІМП 14. 

Попереднім переміщенням виносного соленоїда 16 і фіксацією його за 
допомогою зв'язків, що регулюються 17 домагаються розташування в його 
порожнині розпилювача 11. Включенням джерела ІМП 14 здійснюють обробку 
розпилювача 11 імпульсним магнітним полем за допомогою соленоїда 16. 
Одночасно за допомогою паливного насоса 2 тиск у системі стенда повільно 
піднімається до величини на 1,5 МПа менше, ніж тиск підйому голки 
розпилювача, потім виеонується 6-8 упорскувань палива. За якістю розпилу 
палива оцінюється стан соплових отворів розпилювача 11. Після закінчення 
випробування джерело ІМП 14 виключається з мережі, знижується до нуля 
тиск у системі стенду і виконується заміна розпилювача 11. Після заміни 
розпилювача ємність 20, розташовану в соленоїді 19, заповнюють паливом. 
Включенням джерела ІМП 14 здійснюють імпульсну магнітну обробку палива, 
виключають джерело ІМП і витримують паливо не менше 2 годин. 

Стенд для визначення якості моторного палива обробленого імпульсним 
магнітним полем 

Висновки 
Запропонований стенд дозволяє не тільки збільшити ресурс роботи 

деталей апаратури паливоподачі (форсунок), а й підвищити ефективність 
енергоносія при згорянні в ДВЗ внаслідок покращення його структурного 
складу і властивостей, змащувальних і антидетонаційних якостей. 
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ПОРТОВІ ЕЛЕВАТОРИ: ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ   

МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 

УДК 005:621.1:338.28 

Автори: І.І. Радутна, О.В. Афанасьєв, Ю.М. Харитонов  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Більш ніж 90% експорту зернових з України припадає на морській  
транспорт. Основний потік (більше 60%) проходить через зернові термінали в 
портах з червня по грудень, а пік цього процесу припадає на листопад-грудень, 
коли потужності завантажені на 90%. За оцінками агентства «Центр 
транспортних стратегій» (ЦТС), потужності з перевалки зернових в 
українських портах становлять близько 44,1 млн.т на рік з можливістю 
одноразового зберігання майже 2,4 млн.т. Найбільш завантаженими слід 
вважати порти Одеси (Одеський МТП, Південний, Іллічівський МТП), 
Миколаївський МТП і термінали компаній «Нібулон» і «Авліта» [1].  

Для забезпечення прогнозованих обсягів виробництва та експорту на зер-
новому ринку України необхідний відповідний розвиток інфраструктурних об'єктів.  

На підставі виконаного аналізу прогнозних показників експортної 
спроможності ( рис.1) показано, що на теперішній час зернові термінали 
морських портів України потребують суттєвого розвитку, в тому числі, за 
рахунок проектів їх модернізації та реконструкції. 

27306,2
33283,4

45283,4
53283,4

3132,5

3500
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4000

2012 2015 2020* 2025*

Експорт зерна Експорт олійних

Рис. 1 – Прогноз обсягів експорту зерна і олійного насіння, тис. тонн 
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Так, на даний момент, майже усі елеватори відчувають труднощі, 
пов'язані з пропускною здатністю та їх технічним оснащенням. Головними про-
блемами портових елеваторів є: високий ступінь зношеності основних тех.-
нічних засобів, низький рівень використання елеваторних потужностей, про-
пускна здатність системи зберігання, не відповідає сучасним потребам ринку. 

Ці обставини потребують вирішення питань будівництва нових портових 
елеваторів та підвищення ефективності роботи існуючих шляхом реалізації 
відповідних проектів та програм. 

На підставі виконаного аналізу існуючих досліджень в галузі управління 
проектами обґрунтована необхідність вирішення задач підвищення 
ефективності управління проектами і програмами модернізації та 
реконструкції портових елеваторів шляхом вдосконалення моделей управління 
вартістю, а саме: визначення основних напрямків вдосконалення об’єктів 
портової інфраструктури, в тому числі, портових елеваторів; визначення 
недоліків існуючих моделей управління вартістю в проектах розвитку 
портових елеваторів, їх вдосконалення та апробація. 

Розглянуті екологічні аспекти побудови портових елеваторів на 
прибережних ділянках промислових підприємств м. Миколаєва. 

Перелік посилань 
1. Аграрный сектор Украины [Электрон. ресурс]. – Режим

доступа:http://www.bakertilly. ua/media/pdf/Agri2013RU.pdf 
2. АПК-Информ Онлайн [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:

http://www.apkinform.com 
3. Анализ зерновой логистики украины и предложения по ее

модернизации [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: www.apk-
inform.com/ru/consulting/logistic 

4. За 2014-2015 маркетинговый год Украина продала за рубеж
рекордное количество зерновых [ Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://
ru.tsn.ua/groshi/v-ukrainy-est-potencial-uvelichit-eksport-selhozprodukcii-na-
mirovoy-rynok-vdvoe-pavlenko-440916.html 
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Секція № 4 
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

УДК 332.142.6 
Автори: Літвак С.М.,  Літвак О.А., Попова М.М. 
Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

За умови підвищення негативного впливу галузей економіки на 
навколишнє природне середовище виникає потреба у виявленні не тільки 
економічних, а й екологічних пріоритетів у подальшому їх розвитку. Уряд 
кожної країни зобов’язаний  фінансувати витрати бюджету на підтримку 
безпечного стану навколишнього природного середовища  чи подолання 
негативних наслідків антропогенного впливу. 

Актуальним і необхідним є ретельне вивчення й аналіз форм та методів 
регулювання природокористування і охорони довкілля в розвинених країнах 
світу. Україні необхідно впроваджувати найкращі надбання світової практики 
природокористування для формування дієвого еколого-економічного 
механізму охорони навколишнього природного середовища та 
природокористування. 

Основою всієї системи захисту навколишнього природного середовища 
в країнах ЄС та США є активне державне регулювання, в якому на перший 
план виходить саме економічне стимулювання та підтримка підприємств, що 
проводять екологізацію суспільного виробництва. У розвинутих країнах діє 
чіткий механізм фінансового забезпечення еколого-економічних цілей 
підприємств.  

Об'єм ринку екологічного страхування в США складає близько 1 млрд. 
дол. Згідно оцінкам експертів в 2010 р. міжнародний щорічний оборот 
світового ринку екологічних послуг досягатиме 148 млрд. доларів. Для 
порівняння, в Україні станом на 2010 р. страхові платежі за обов’язковими 
видами страхування, що належать до екологічних видів страхування становили 
лише 134,7 тис. грн. Очікується, що Японія, Німеччина і Центральна Європа 
лідируватимуть за об'ємом витрат на природоохоронні заходи. Найбільші 
темпи зростання ринку очікуються в Мексиці, Індії, Аргентині і Бразилії [1]. 

За кордоном є досить ефективним використання економічних важелів і 
засобів регулювання. У більшості країнах світу змінюються пріоритети у 
боротьбі з забрудненням атмосфери. На перший план виходять нові екологічно 
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чисті технології. Щороку в кожній розвинутій країні впроваджують десятки 
природоохоронних програм, за невиконання, чи порушення яких  встановлено 
кримінальну відповідальність. 

Аналіз сум витрат на охорону НПС у розрахунку на душу населення 
засвідчує, що найбільший показник серед країн ЄС у Чехії –75 євро. В Україні 
ж серед країн Європи цей показник майже найменший.  

Частка екологічних податків від загального підсумку податкових 
надходжень у бюджет в країнах Європейського Союзу коливається від 4,9 % (у 
Франції) до 11,9 % (на Кіпрі) [2] (рис. 1).  

Рис. 1 – Питома вага екологічних податків у загальному податковому 
навантаженні різних країн світу 

Екологічні платежі в Україні становлять менше одного відсотка від 
доходів зведеного бюджету, що не відповідає практиці країн як ЄС, так і ОЕСР 
(Організація економічного співробітництва та розвитку). Такі розбіжності 
тісно пов’язані зі складом і структурою екологічних податків. 

База екологічного оподаткування за досвідом країн ОЕСР та ЄС ширша, 
ніж в Україні і охоплює як екологодеструктивні чинники, так і товари та по-
слуги, що можуть стати причиною негативного впливу на довкілля і здоров’я. 
Вони поділяються на чотири категорії екологічних податків: енергетичні, 
транспортні, за забруднення (у тому числі податки на відходи, та продукти, що 
забруднюють довкілля); ресурсні (платежі за природні ресурси за винятком 
нафти і газу). 

Незначна ефективність екологічного оподаткування в Україні пов’язана 
з тим, що більшість підприємств-забруднювачів сплачують податок не за 
принципом «забруднювач сплачує», а за принципом «забруднювач сплачує  за 
право забруднювати», оскільки переважній більшості підприємств-природо-



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 145

користувачів дотепер вигідніше сплатити необхідні збори або штрафи за за-
бруднення, ніж впроваджувати ресурсозберігаючі обладнання й  технології 
виробництва, особливо зважаючи на те, що держава не дає ефективних подат-
кових стимулів для активізації капіталовкладень на природоохоронну діяльність. 

Аналіз показників сплати екологічного податку в Миколаївський області 
дає змогу зробити такі висновки. Традиційно основна частина загальної суми 
пред’явлених платежів припадає на підприємства обласного центру (80,2%). 
Основними з них є ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" (машинобудівна галузь), 
ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод", ДП "Суднобудівний завод ім. 
61 комунара" та ВАТ "Wadan Yards Оkеаn" (суднобудування), ТОВ 
"Миколаївським глиноземний завод" (кольорова металургія) тощо. 

У структурі надходжень до місцевих бюджетів Миколаївської області 
екологічний податок складає всього 0,5 %. Такий низький показник,  в першу 
чергу пов’язаний з недостатньо обґрунтованими і низькими ставками 
екологічного податку. 

У розрізі ресурсних платежів найбільший відсоток у структурі 
надходжень до місцевого бюджету складає плата за землю 12,3 %.  Це другий 
за розмірами надходжень податок після податку на доходи фізичних осіб (74,7 
%). У 2014 р. надходження від плати за землю становили 266,5 млн. грн, проти 
258,9 млн. грн. у 2013 році та збільшились на 7,5 млн. грн., або на 2,9 % [3].  

Розподіл екологічного податку у 2014 році проводився наступним чином: 
до спеціального фонду державного бюджету у розмірі 65%, до спеціального 
фонду місцевих бюджетів – 35% надходжень. Таким чином до місцевих бюд-
жетів потрапляє менша частина коштів від екологічного податку, тим самим, значно 
погіршується стан фінансування природоохоронних заходів на обласному рівні. 

Висновок. У сучасних умовах надзвичайно важливим є збільшення 
бюджетного фінансування на природоохоронну діяльність з метою форму-
вання та впровадження державних та регіональних програм екологічної 
направленості.  Застосування  ринкових регуляторів природокористування 
повинно здійснюватись не лише шляхом адміністративного тиску, але й 
шляхом формування сприятливих умов підприємницької діяльності, за яких 
підприємствам було б економічно вигідно дотримання природоохоронних вимог, 
досягнення еколого-економічних цілей. Важливим також є розширення бази 
оподаткування екологічним податком та ресурсними платежами, що дасть 
змогу отримати більше коштів для фінансування природоохоронних заходів. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ БЕРЕГОВИХ ДЖЕРЕЛ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД 
НА СТАН ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В БАСЕЙНІ РІЧКИ 

УДК 504.5:628.3 

Автор: Магась Н. І. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Використання науково-обгрунтованих методів оцінки впливу берегових 
антропогенних джерел забруднення на якість річкових вод є основою для 
розробки природоохоронних заходів покращення екологічного стану басейну 
річки, раціонального використання та охорони водних ресурсів регіону. 

Для проведення досліджень було розроблено методику оцінки впливу 
берегових джерел скиду стічних вод на водний об’єкт, логіко-математична 
модель якої включає три блоки показників: 

- характеристика умов скиду стічних вод та моніторинг; 
- характеристика стічних вод, що скидаються джерелом забруднення у 

водне середовище; 
- навантаження на водний об’єкт, перенесення забруднюючих 

речовин з річковим стоком. 
Кожен блок характеризується набором критеріїв і показників, за 

зіставленням яких класифікують вплив та навантаження джерел забруднення у 
басейні річки стосовно кожного показника, а за їх оцінками – і всього блоку. 

Оцінку впливу берегових джерел скиду стічних вод на водний об’єкт 
проведено кількісно і якісно, тобто за результатами розрахунків кожна кіль-
кісна оцінка має і якісну характеристику. 

Розроблений методичний підхід може бути використаний для оцінки сту-
пеня впливу берегових антропогенних джерел забруднення на формування 
якості річкових вод. Одержані результати можуть бути використані при роз-
робці стратегії управління якістю поверхневих вод в басейні річки, у тому числі 
при регулюванні скидів стічних вод береговими джерелами забруднення, а також 
при розробці рекомендацій, спрямованих на покращення екологічної ситуації в 
досліджуваному районі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЛИМАНСЬКОЇ ВОДИ  
В ТОЧКАХ КОНТРОЛЮ ДП «СМП «ОКТЯБРЬСК»» 

УДК 621.438 

Автори: Маркіна Л.М., к.т.н., доц.; Гордієнко Л.О. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

За зміною значень концентрацій забруднюючих речовин в точках кон-
тролю можна судити про антропогенний вплив скидів дощових і талих вод стіч-
них вод, виробничої діяльності порту та санітарного стану його територій на 
водний об'єкт. 

Дослідження якості лиманської води в зоні впливу виробничої діяльності 
порту необхідно проводити щомісяця в таких точках контролю в зоні впливу 
ливневипусків: 

Т1 - зона впливу виробничої діяльності на причалі № 5; 
Т2 - район зовнішнього рейду ( фонові дані для порту); 
ТЗ - зона впливу випуску зворотних зливових і снігових вод; 
Т4 - зона впливу виробничої діяльності на причалах № 3-4; 
Т5 - зона впливу виробничої діяльності на причалах № 1-2.  
Контроль складу води в акваторії порту виконується за показниками, відпо-

відно до затвердженого ГДС [2]. Відповідно до "Правил промислового рибальства" 
Бузький лиман є водним об'єктом рибогосподарського значення вищої категорії [3].  

В таблиці  наведені усереднені результати моніторингових досліджень 
поверхневого шару Бугського лиману в 3 контрольованих точках, фоновій (Т2) 
і порівняння отриманих результатів з ГДК рибогосподарської водойми. 

Таблиця Середньорічний склад поверхневого шару води Бугського 
лиману в районі порту 

Концентрація (середньорічна),мг/л Контрольований  
показник Т1 Т2 Т3 Т4 

ГДКр.г. 

Мінералізація 5696,83 5481,5 4766,3 4830,72 не нормується 
Хлориди 2522,31 2355,66 2294,6 2256,2 11900,00 
Сульфати 430,655 427,18 384,88 396,76 3500,00 
БПК5 2,82 3,75 2,65 2,9 4,48 
ХСК 13,45 13,64 10,66 11,26 не нормується 
Завислі речовини 4,22 6,73 3,61 3,92 +0,25 к фону 
Азот амонійний 0,12 0,26 0,10 0,14 0,39 
Нітрити (по азоту) 0,072 0,04 0,08 0,051 3,3 
Нітрати (по азоту) 3,7 3,85 4,04 4,74 45 
Залізо загальне 0,21 0,21 0,09 0,16 0,3 
Нафтопродукти 0,086 0,052 0,05 0,15 0,05 
АПАВ 0,022 0,107 0,03 0,031 0,10 
Фосфати 0,31 0,31 0,33 0,33 0,3 
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Дослідження вказують, що скидання зворотних вод не впливає на якість 
поверхневого шару води лиману. Стан лиману в зонах впливу ливневипусків 
порту, а також фонових точках оцінювали за концентрацією контрольованих 
забруднюючих і лімітуючих показників шкідливості (ЛПШ), які характерні 
для групи забруднювачів. 

Перевірка показала, що для лиманської води практично у всіх точках 
контролю співвідношення: 

- виконується за санітарно - токсикологічному ЛПШ; 
- не виконується за токсикологічним ЛПШ через концентрацію заліза і 

нафтопродуктів, що знаходяться на рівні ГДК; 
Виходячи з наведеної вище інформації, можна зробити висновок, що 

виробнича діяльність порту впливає на водні ресурси в районі його 
розташування в допустимих межах. 

Список використаних джерел інформації: 
1. Лисенко Н. С. Комплексна оцінка техногенної та екологічної безпеки

роботи морських підприємств [Текст] // Вісник ОНУ. – Одеса: Видавництво 
академії, 2012. – 73-81 с. 

2. Проект предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ,
поступающих в водный обьект с дождевыми и талыми сточными водами СМП 
«Октябрьск». Николаев. 2014г. 

3. Мишко А.М. Розвиток морських портів та збалансоване використання
морської екосистеми [Текст] /А.М. Мишко. – Київ: Національна академія 
державного управління при президентові України, 2014. – 291-298 с.  

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ АРТЕЗІАНСЬКОЇ ВОДИ  
ДП «СМП « ОКТЯБРЬСК»» ПІСЛЯ ОЧИЩЕННЯ  

УСТАНОВКОЮ «ЕКОСОФТ-МО6» 

УДК 621.438 

Автори: Маркіна Л.М., к.т.н., доц.; Гордієнко Л.О. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

За такими показниками, як загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди 
вода не відповідає нормам, тож для приведення води з свердловини до норм в 
порту необхідно застосовувати установка зворотного осмосу «Екософт-МО6». 

Зворотний осмос на сьогоднішній день є найбільш досконалою 
технологією очищення води, яка лежить в основі принципу дії установки 
«Екософт-МО6». Фільтри обладнання працюють за принципом обміну 
речовин у живому організмі на клітинному рівні (див. рис.). 
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Рис. Принципова схема очищення питної води 
Аналізуючи дані, отримані завдяки проведенню лабораторного 

дослідження вода з артезіанської свердловини № 1932 не відповідає якості 
питної води ДержСанПін 2.2.4-171-10 (див. табл.) [2]. 

Таблиця  
Дані про якість води до та після проходження через установку  

«Екософт-МО6». 

Показники якості 
ДержСанПін 
2.2.4-171-10 

Вода з 
свердловини  
№ 1932 

Вода після 
очистки на 
установці 

Ефективність 
очищення,% 

рН 6,5-8,5 7,63 6,15
Окислюваність  4 4,24 1,12 
Нітрити 0,5 0,173 0,002

98,7 

Нітрати  50 3,77 2,10 
Аміак 0,27 0,05

Залізо загальне 0,3 0,07 0,07

Хлориди 250-350 1125 90
Жорсткість 7-10 14,4 0,13

Сухий залишок 1000-1500 2440,0 -

Мутність  1,5 0,23 0 
Кольоровість  20 2,5 0 

98,7 

Продуктивність установки «Екософт-МО6» 10 м³/годину, час роботи 
установки – 11 годин на добу, при перевірці стану води після проходження 
через обладнання виявлено, що вода відповідає якості питної, ефективність 
очищення 98,7%. 

Список використаних джерел інформації: 
4. Богдасарян Г.А., Талаева Ю.Г., Артемова Т.З. Особенности

санитарно-микробиологической оценки качества прибрежных морских вод в 
условиях промышленно-бытового загрязнения.// Гигиена и санитария, 1980, 
№8, с. 5-8. 
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5. ДСПН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною. Затверджено наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 12.05.10р. №400 

6. Бабов Д.М., Надворный Н.Н., Муромцева А.А., Стратиенко Л.М.
Изучение степени загрязнения и процессов самоочищения морской воды 
прибрежной полосы и акватории порта // Охрана внешней среды населенных 
мест. Киев, 1974, с. 93;95. 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАБРУДНЕННЯ  
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ АВТОТРАНСПОРТОМ 

УДК  

Автори: Остапюк Р., Жданюк Б. С., к. г. н. 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 Забруднення атмосферного повітря – внесення в атмосферу, або 
виникнення у ній нових, нехарактерних для неї фізичних, хімічних, 
біологічних речовин та перевищення природного рівня концентрацій речовин, 
які є складовим повітря. У наш час автотранспорт є основним джерелом 
забруднення повітря у великих містах. В містах на його долю припадає до 
90%. 

 Мета даної роботи: дослідження основних аспектів забруднення 
атмосферного повітря автотранспортом. На основі отриманих результатів 
виявити основні шляхи розв’язання проблеми. 

 У 2015 році Євросоюзом був встановлений екологічний стандарт, що 
регулює вміст шкідливих речовин в вихлопних газах – Євро-6. Порівняно з 
попереднім стандартом, Євро 6 в основному націлений на два типи викидів: 
оксиди азоту (NOх) та тверді частки (ТЧ). Обмеження надзвичайно суворі: 

 вміст NOх зменшено на 80% – до 0,40 г/кВт*год (стаціонарний цикл);
 вміст NOх зменшено на 77% – до 0,46 г/кВт*год (цикл для

перехідних режимів); 
 вміст ТЧ зменшено на 50% – до 0,01 г/кВт*год;
 Заборонений імпорт авто віком більше 3-4 років.
Станом на 2016 рік, в Україні діє стандарт Євро-5, введений 1 січня 
цього року. Перехід на норми Євро-6 планується на січень 2018 року.  
 Середній вік авто в Україні складає 22 роки. В якості палива, переважно, 

використовується етиловий бензин, складовою якого є свинець. У викидах 
погано відрегульованих двигунів міститься значна кількість вуглекислого газу, сажі. 



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 151

  Викиди концентруються в приземному шарі атмосфери та змінює його 
склад. Для нормальної життєдіяльності людини повітря повинне складатися із 
наступних газів: N2 – 78,1%; О2 – 20,9%; Аr – 0,95%; СО2 – 0,032%. 

 Газові викиди при згоранні палива виділяють: карбон діоксид, карбон 
оксид, нітроген оксиди (NO, NO2), сульфур оксиди (SO, SO2), вуглеводні, 
альдегіди карбонові кислоти, меркаптани, водяну пару, тверді часточки (попіл, 
незгоріле паливо) та ін. З твердими часточками газової фази в атмосферу 
попадають і радіоактивні компоненти, що можуть бути в складі палива. Вміст 
вуглекислого газу в атмосфері впливає на інтенсивність та спектр сонячної 
радіації, яка досягає поверхні землі. Збільшення його кількості створює 
«парниковий ефект», зумовлює потепління клімату. З цим пов’язують також 
поширення онкологічних захворювань. Окис свинцю послаблює розумові 
здібності, сповільнює рефлекси. Свинець впливає на кровоносну судину, 
відкладається в кістках. Озон подразнює слизову оболонку органів дихання, 
викликає кашель, порушує роботу легень. 

 Кількість забруднення від автомобілів прямо пропорційно залежить від 
кількості споживання палива. За рік один легковий автомобіль викидає 3250 кг 
СО2, 530 кг СО, 90-150 кг незгорілих вуглеводнів, 40 кг нітроген оксидiв, 1 кг 
свинцю. Вантажний автомобіль викидає в атмосферу близько 600 кг СО на 
тону спаленого пального. Інтенсивність викидів тепловоза прирівнюється до 
інтенсивності газових викидів 15-20 вантажних чи 40-60 легкових автомобілів.  

Варто розглянути й електричний автотранспорт. Він стає дедалі популяр-
нішим, оскільки має потенціал для зниження забруднення повітря і викидів 
парникових газів. В цілому, заміна звичних бензинових електромобілів могла 
б скоротити викиди вуглекислого газу майже на 12 тисяч тон на добу. 

З метою зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на по-
вітряне середовище необхідно розглянути наступні шляхи розв’язання проблеми: 

- альтернативні види палива (водень, ацетилен, азотовмісні види палива); 
- поліпшення якості виготовлення та удосконалення конструктивних 

особливостей двигунів; 
- розробка засобів, що знижують вміст шкідливих компонентів у 

відпрацьованих газах; 
- створення енерго силового устаткування для автомобілів, що 

викидають значно меншу кількість шкідливих речовин;  
- впровадження системи організаційних, економічних, податкових та 

інших заходів, що сприяють підвищенню екологічної безпеки для довкілля; 
- економія палива; 
- озеленення міст. 
Важливо, що всі методи по зменшенню забруднення атмосферного повітря 

автотранспортом мають обов’язково ґрунтуватися на екологічній основі. 
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Висновок. Отже, ступінь небезпеки забруднення повітря в зонах впливу 
міських вулиць залежить, в основному, від інтенсивності автотранспортних 
потоків. Магістральні вулиці загальноміського значення центральної частини 
міста з найбільш інтенсивними транспортними потоками створюють 
небезпечне та помірно небезпечне забруднення повітря на території житлової 
забудови в зоні 100 м від проїзної частини вулиць. 

В основі заходів, які б головним чином вплинули на покращення стану 
забруднення, є створення транспортного палива, яке б не забруднювало 
навколишнє середовище. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ  
І ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПАТ «ЮГЦЕМЕНТ» 

УДК 502.13 (477.73) 

Автори: Ремешевська І. В., Гурець Н. В., Савчук М.В. 
Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

Важливою проблемою сучасного виробництва є захист навколишнього 
середовища від викидів пилу і шкідливих газів в атмосферу. Висока 
концентрація пилу у викидах завдає величезної шкоди природному 
середовищу, призводить до безповоротної втрати великої кількості сировини 
та готового продукту. Головний вплив на навколишнє середовище при 
виробництві цементу пов'язаний з наступними чинниками: пил (викиди з 
димових труб і швидко випаровуючих компонентів), газоподібні викиди в 
атмосферу (NOx, SO2, CO2, VOC, інші), інші викиди (шум і коливання, запах, 
технічна вода, відходи виробництва і т.д.) та споживання ресурсів (енергія, 
сировина).  
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ПАТ "ЮГцемент" є філією ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», основним 
видом діяльності якого є виробництво цементу. На Півдні України ПАТ 
"ЮГцемент" - найбільше підприємство цементної промисловості з проектною 
потужністю понад 1,25 млн. тон цементу на рік. Разом з тим, підприємство 
протягом тривалого часу займає одне з перших місць серед підприємств-
забруднювачів атмосферного повітря Миколаївського регіону. 

Покращення екологічних і економічних показників діяльності та 
вдосконалення якості продукції ПАТ  «ЮГцемент» можливе за рахунок 
впровадження системи екологічного менеджменту (СЕМ) у відповідності до 
вимог міжнародного стандарту ISO 14001. 

В процесі впровадження СЕМ важливу роль відіграє вирішення питань 
планування, зокрема, обґрунтування екологічних цілей і їх вимірних 
показників, до досягнення яких прагне підприємство, через реалізацію 
екологічної політики. Встановлення екологічних цілей здійснюється шляхом 
дослідження стану виробничої та природоохоронної діяльності, тобто 
ідентифікації і оцінки значущості екологічних аспектів, процедура якої 
визначає порядок ідентифікації і оцінки значущості аспектів, формування 
заходів природоохоронної діяльності з метою управління аспектами і, як 
наслідок, контролю за їх впливом на навколишнє середовище. 

Для всіх видів виробничої діяльності, продукції та послуг ПАТ 
“ЮГцемент” із урахуванням існуючих прямих і непрямих екологічних впливів 
проведено ідентифікацію та оцінку екологічних аспектів: викиди в повітря 
(твердих частинок, газоподібних); скиди стічних вод; відходи (рідкі, тверді, 
токсичні, нетоксичні) виробничі та побутові; скиди і розливи рідких продуктів 
(нафтопродуктів, токсичних відходів та ін.), що впливають на стан ґрунту та 
ґрунтових вод; втрати (просипи) твердих матеріалів; транспортування і 
зберігання реактивів та реагентів, у тому числі небезпечних; витоки через 
нещільності в обладнанні; використання природних ресурсів (води, повітря, 
мінеральної сировини, енергії); використання (зберігання) матеріалів зі 
стійкими органічними забруднювачами, токсичних і хімічно небезпечних; 
фізичні фактори (шум, вібрація, електромагнітне випромінювання, теплові 
викиди); вплив на стан геологічних порід і ґрунтових вод; виконання робіт 
постачальниками продукції в приміщеннях і на обладнанні цехах власника. 

Висновки. В результаті проведеної ідентифікації і оцінки екологічних 
аспектів ПАТ «ЮГцемент» визначено, що найбільш значущі екологічні 
аспекти впливу на атмосферне повітря відповідають високому ступеню 
значущості, що вимагає конкретних дій. Найбільш значущі екологічні аспекти 
впливу на водні об’єкти відповідають значному ступеню значущості, що 
потребують коригування. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВТРАТ НАФТОПРОДУКТІВ  
НА ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

УДК 504.064 

Автори: І.В. Тимченко к.т.н., доцент; О.Л. Гіржева к. с.-х. н., доцент; 
Філіпських С., студент 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Зі зростанням використання нафти і нафтопродуктів збільшується  їх 
втрати під час видобутку, переробки, зберігання і транспортування. При цьому 
існує велика ймовірність значних забруднень нафтопродуктами ґрунтів та 
підземних вод. При їх потраплянні  у водоносні горизонти великий об’єм 
питної води може на багата років стати непридатним.  Забруднення підземних 
вод нафтопродуктами відмічається у ряді міст України, зокрема, Херсоні, 
Луганську, Кременчуці, Луцьку, Узині та ін. [1].  

В геологічне середовище нафтопродукти потрапляють внаслідок 
аварійних втрат при видобутку та зберіганні, а також в розчиненому та 
емульсованому виді зі стічними водами. 

Актуальним питанням залишається вдосконалення схем запобігання та 
ліквідації нафтопродуктів в ґрунтах та підземних водах.  

При цьому першою задачею є розробка комплексу дій щодо оцінки 
факторів забруднення геологічного середовища та динаміки нафтопродуктів, а 
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також формування основних заходів на етапі запобігання аварії та при 
усуненні її наслідків. 

Алгоритм прийняття рішень при виникненні небезпечної ситуації з 
забрудненням нафтопродуктами геологічного середовища включає: 

1. Аналіз обстановки. Збір інформації про технологічні процеси. Роз-
робка технологічних рішень та запобіжних заходів, направлених на усунення не-
безпечної ситуації. Розробка бази даних та шарів ГІС, досліджувальної ділянки. 

2. Ідентифікація аварійної ситуації.
Необхідні дані для прогнозу наслідків: 
 Характеристики нафтопродуктів. Характер забруднення.
 Характеристики грунту.
 Метеоумови.
 Час існування забруднення.
 Цінність природних комплексів.
 Соціально-економічні характеристики забрудненої  території.

2.1. Оцінка характеру забруднення: 
 Забруднення зі стічними водами (емульсія типу «вода в нафті»).
При цьому нафтопродукти мігрують згідно законів фільтрації води [1]. 
 Забруднення нерозчиненими нафтопродуктами.
2.2. Визначення типу грунтів, де відбулося забруднення: 
 Породи з високою проникністю (піски, галечники).
 Породи з відносно низькою проникністю (супіски, суглинки).
 Двошарові товщі порід (верхній шар складений супіщано-

суглинистими відкладами, ниж-ній – високопроникними породами). 
3. Оцінка глибини залягання підземних вод
 Розробка заходів по запобіганню забруднення підземних вод.
4.Оцінка динаміки руху лінзи нафтопродуктів 
5. Розробка заходів ліквідації забруднень.
На сьогодні можна виділити наступні методи очистки ґрунтів від 

забруднень: 
 Механічне очищення: при забрудненні поверхневого шару –

зняття та заміна чи промивка цього шару, відкачка мобільних нафтопродуктів. 
 Фізико-хімічні методи знешкодження (десорбція ґрунтів,

дренування, екстракція). 
 Електрохімічні методи.
 Біологічні методи очищення (засновані на інтенсифікації процесів

самоочищення ґрунту шляхом внесення спеціальних біологічних препаратів): 
 - фітомерідіація,  
 - біомерідація. 



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 156 

Найбільш ефективним при цьому є комбінації методів: застосування 
механічних, хімічних та біологічних методів в комплексі з меліоративними 
заходами. 

6. Проведення еколого-економічного аналізу про стан земельних та
водних ресурсів до і після проведення робіт по усунення забруднень і 
відновленню рівноваги. 

Висновок: Забруднення нафтопродуктами геологічного середовища на 
сьогодні є серйозною екологічною проблемою. Розробка механізму прийняття 
рішень при запобіганні та ліквідації забруднень, створення додатків ГІС 
досліджувальних ділянок та відповідної параметричної бази даних дозволить 
зменшити наслідки навколишньому середовищі при даному виді забруднення.  
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Секція № 5 
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ» 

УДК 574.63:725.74 

Автори: В.В.Благодатний, канд. техн. наук, доц.; Бадрак К.Є., студентка 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Ефективне функціонування теплових електростанцій неможливо без 
застосування високоефективних схем обробки живильної води. Такі системи 
повинні очищувати воду від домішок,  здатних утворювати відкладення на 
внутрішніх та зовнішніх поверхнях нагріву обладнання і теплових мереж, 
забезпечувати запобігання корозії , компенсацію втрат пари і води додатковою 
водою установлених норм якості. Підвищення ефективності використання 
води у тепловій мережі досягається шляхом застосування оборотного 
водопостачання та її використання для охолодження конденсаторів турбін. 
Таким чином, впровадження сучасних засобів очищення води дозволяє суттєво 
підвищити як економічну ефективність функціонування електростанції за 
рахунок раціональнішого використання водних та енергетичних ресурсів, так і 
рівень екологічної безпеки за рахунок зниження ризику аварій та зменшення 
викидів шкідливих речовин у атмосферу. 

Проведено аналіз вимог до складу та характеристик оборотної води 
теплових електростанцій, існуючих систем водопідготовки та сучасного 
обладнання таких систем. Розроблено систему очищення води на ПАТ 
«Миколаївська ТЕЦ» за схемою «Вапнування  Прояснення  Na-
катіонування». Технологічний процес обробки складається з наступних етапів: 

- вода з міської мережі підігрівається до температури 4010С; 
- по двох магістралях через відділювач повітря вода надходить до 

прояснювача, де обробляється вапняним молоком; 
- вапняна вода з прояснювача зливається в баки вапняної води, 

потім насосами вапняної води подається на механічні фільтри, призначені для 
видалення з води завислих і колоїдних речовин шляхом пропускання через 
шар антрацитової крихти; 

- з механічних фільтрів прояснена  вода надходить до баків 
передочищеної води; 



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 158 

- з баків передочищеної води тепломережевими і котловими 
насосами вода подається на натрій-катіонітові фільтри.  

Після процесу пом’якшення води на натрій-катіонітових фільтрах 
частина води йде на живлення випарників, частина води – на підживлення 
теплових мереж.  

На основі техніко-економічного аналізу обрано високоефективне очисне 
обладнання розробленої системи. Проведено дослідження складу оборотної 
води, очищеною за наведеною вище схемою. Вимірювання лужності та 
жорсткості довели, що оборотна вода за своєю якістю відповідає існуючим 
вимогам. 

Розроблено заходи з переробки і повторного використання 
високомінералізованих стічних вод. Для знесолення таких вод запропоновано 
застосування установки термічної дистиляції, після якої розчини 
спрямовуються на  повторне використання. 

Впровадження запропонованої системи водопідготовки дозволить 
суттєво підвищити чистоту оборотної води і, тим самим, значно покращити як 
експлуатаційні, так і екологічні показники ПАТ «Миколаївська ТЕЦ». 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ 

УДК 338.43:631 

Автор: Літвак О.А. 
Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

Провідного значення для подальшого прогресуючого розвитку держави 
набувають біотехнології і розвиток біоекономіки. Біоекономіка є молодою 
галуззю світової економіки, і у майбутньому спроможна активізувати розвиток 
суспільства на новому соціально-економічному  рівні.  Біоекономіка є 
ключовою основою інноваційних напрямів забезпечення розвитку за умов 
глобалізації. Вона базується на широкому використанні біотехнологій та 
застосуванні біологічних поновлюваних ресурсів для випуску продуктів і 
енергії [2]. В європейських країнах її розглядають, як  «економіку, засновану 
на знаннях», а в Америці � як «економіку, засновану на біопродукції». 

У 2002 р. Європейською Комісією було схвалено документ «Стратегія 
для Європи – науки про життя і біотехнології», що став основою для країн–
членів ЄС при розробці національних документів у сфері біотехнологій. Було 
видано звіти, що включали у себе результати нових розробок з використанням 
біотехнологій та перспективи подальших досліджень. Однією з основних 
програм Європейської Стратегії «Європа 2020» є «Європейська біоекономіка 
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до 2030». Цей документ визначає стратегічний підхід щодо становлення 
економіки, яка заснована на результатах впровадження біотехнологій, 
вирішення соціальних проблем до 2030 р. шляхом проведення узгодженої і 
комплексної політики у сфері біотехнологій. У 2012 р. було представлено 
документ «Інновації для сталого зростання: біоекономіка для Європи», що 
обґрунтовує важливість імплементації в національні економіки високих 
технологій, перспектив їхнього використання та зменшення негативного 
впливу на навколишнє середовище [2]. 

Стратегія «Європа 2020» закликає використовувати біоекономіку як 
ключовий елемент для осмисленого і «зеленого» зростання в Європі. 
Досягнення в дослідженнях з біоекономіки та інноваційної діяльності 
дозволять Європі поліпшити управління своїми поновлюваними біологічними 
ресурсами і відкрити нові та різноманітні ринки продуктів харчування і 
біопродуктів. Відповідно до  зазначеної вище європейської Стратегії 
біоекономіка належить до стійкого виробництва і перетворення біомаси у 
низку харчових, промислових продуктів, продуктів для здоров’я, а також у 
волокна та енергію. Відновлювана біомаса включає у себе будь-який 
біологічний матеріал (сільськогосподарський, лісовий та тваринного 
походження, включаючи рибу) як продукт сам по собі або як сировина. 

 Отже, біоекономіка розглядається як одна зі сторін економічної діяль-
ності, що враховує позитивний вплив біологічних процесів і поновлюваних 
біоресурсів на здоров'я населення, на процес економічного зростання і роз-
витку, а також як економіка, яка повністю ґрунтується на використанні віднов-
люваних джерелах енергії, кінцевих результатах біопроцесів і потенціалі еко-
технологій для виробництва новітніх біопродуктів, отримання прибутку від їх 
реалізації та створення додаткових робочих місць. Поява і розвиток біоеко-
номіки розглядається як альтернатива існуючим підходам до розвитку галузей 
економіки. 

 Сучасні біотехнології дозволяють виробляти екологічно чисту продук-
цію, зберігаючи при цьому навколишнє середовище, що багато в чому сприяє 
розвитку методів ефективного та збалансованого ведення господарської діяль-
ності. За рахунок розширення біоекономіки з'являються додаткові можливості 
вирішення таких глобальних проблем, як нестача продовольства, пов'язана зі 
зростанням чисельності населення; вичерпання копалин мінеральних ресурсів; 
забруднення навколишнього середовища; поліпшення якості життя, у тому числі 
за рахунок підвищення якості медичної допомоги та соціального забезпечення. 

Біоекономіка – багатофункціональний сектор. Біотехнології застосову-
ються у самих різних галузях. Усі їх види перебувають у складній і постійній 
взаємодії. За міжнародною класифікацією біотехнології розрізняють за кольо-
рами (табл. 1) [3].  
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Таблиця 1  Міжнародна класифікація біотехнологій 

Біоекономіка охоплює весь спектр екосистем – наземні та морські 
ресурси, біорізноманіття і біологічні матеріали (рослини, тварини і мікроби), 
виробництво, обробку і споживання. Вона включає в себе сільське 
господарство, лісове господарство, рибальство, харчову індустрію, 
біотехнологію і сектори хімічної промисловості. Біоекономіка сприяє сталому 
зростанню і виробництву продуктів харчування, кормів, енергії з 
поновлюваних матеріалів, а також розвитку сільських і прибережних районів.  
Основною метою розвитку біоекономіки є формування високої 
конкурентоспроможності та підвищення продовольчої  безпеки держави  
відповідно до вимог споживачів. Існують різні підходи до визначення 
пріоритетних біотехнологій. За сучасних умов найбільші перспективи мають 
сільськогосподарський та медичний напрямки.Сільське господарство виконує 
роль ядра біоекономіки, оскільки є основною сировинною базою [3]. 

 Отже, біоекономіка стає одним із пріоритетів державної політики та 
обумовлює передумови гарантування національної безпеки. В Україні наявним 
є значний потенціал біомаси, яка може бути використана для виробництва 
енергії. Це в першу чергу відходи сільськогосподарського виробництва та 
енергетичні культури. Застосування біотехнологій створює основу у форму-
ванні біоекономіки як системи, що використовує біологічні ресурси для ви-
робництва високотехнологічних продуктів. Враховуючи екологічну доціль-
ність і соціальну спрямованість такої системи, можна стверджувати, що біоеко-
номічний розвиток є ключовою компонентою сталого економічного розвитку. 

Розвиток біоекономіки пов’язаний з виробництвом промислової про-
дукції на основі біотехнологій – біопалива, біополімерів, волокон, харчових 
добавок і фармацевтичних препаратів, а також надання рекреаційних послуг. 

Важливою передумовою формування біоекономіки в Україні є державна 
підтримка і розробка законодавчих норм  і програм розвитку та застосування  

Класифікація за 
кольорами 

Галузь застосування 

Зелений Сільськогосподарські та екологічні біотехнології, у тому числі 
виробництво біопалива і біодобрив 

Червоний Біофармацевтика, біодіагностика 
Жовтий Харчові біотехнології 
Білий Промислові біотехнології 
Синій Морські біотехнології, аквакультура 
Золотий Біоінформатика, нанобіотехнології 
Коричневий Біотехнології пустель та посушливих територій 

Сірий Біопроцеси і ферментація 
Чорний Біотероризм, біологічна зброя 
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новітніх біотехнологій у галузі. Метою програм повинна стати розробка і 
впровадження заходів, направлених на забезпечення продовольчої та 
енергетичної безпеки держави.  
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ Р. ДНІПРО  
ЯК ГОЛОВНОЇ ВОДНОЇ АРТЕРІЇ УКРАЇНИ 

УДК 656:338:339:164:658 

Автор: Потай І. Ю., к.т.н., доцент 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Водні ресурси басейну Дніпра становлять близько 80% 
загальноукраїнських. Дві третини території країни забезпечує Дніпро водою, а 
це – 50 великих міст і промислових центрів, близько десяти тисяч 
промислових підприємств, майже дві тисячі сільських і понад тисячу 
комунальних господарств. 

Гідрологічний режим Дніпра на території України докорінно змінився 
після створення на ньому гідроелектростанцій (Київської, Канівської, Кре-
менчуцької, Дніпродзержинської, Запорізької і Каховської), які перетворили 
річку на каскад водосховищ – штучних водойм, призначених для накопичення, 
зберігання та подальшого використання води, регулювання її стоку. 

Створення каскаду водосховищ позитивно позначається на пропуску 
весняної повені без значних збитків для народного господарства і населення, 
як це було до будівництва водосховищ. У маловодні роки дніпровські 
водосховища дають змогу забезпечити безперебійне водопостачання. 

Протягом 90-х років у зв’язку з економічною кризою забір води на 
виробничі потреби щороку зменшувався. Змінилася структура 
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водокористування. Якщо на початку 90-х років 50 - 60 % водозабору 
припадало на промисловість, 25 - 30 % – на зрошення і 10 - 20 % на 
комунально-побутові потреби, то в останні роки забір води на зрошення 
зменшився до 13 - 16 %, а на господарсько-питні потреби зріс до 21-22 %.  

Воду Дніпра використовують понад 30 млн мешканців України, з нього 
зрошуються 1,5 млн га засушливих земель, виробляється майже 10 млрд кВт 
год електроенергії. 

Завдяки каскаду водосховищ створено глибоководний шлях від Чорного 
моря до гирла Прип’яті завдовжки понад 1000 км. В басейні Дніпра 
зосереджено більш ніж 43 % промислового виробництва України. Води 
Дніпра, що надходять каналами і водоводами до промислово розвинутих 
районів Кривого Рогу і Донбасу, в засушливі райони Півдня України і Криму, 
стали основою місцевої економіки. 

Антропогенне навантаження, що здійснювалося до початку 90-х років 
минулого століття, призвело до погіршення стану екосистеми басейну Дніпра, 
особливо в середній і нижній його течії. Великомасштабний розвиток 
виробництва, насамперед важкої та хімічної промисловості, що 
супроводжувався неадекватними зусиллями з раціонального використання 
природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, призвів до 
деградації природного комплексу басейну Дніпра і, як наслідок, до значних, а 
подекуди незворотних негативних змін стану навколишнього середовища й 
умов життєдіяльності населення. 

На сьогодні в басейні Дніпра завдяки водосховищам склався багатога-
лузевий господарський комплекс, внаслідок чого первісні природні ландшафти 
значною мірою трансформовано. Більшість поверхні басейну Дніпра зайнято 
системами осушення та зрошення, затоплено штучними водосховищами.  

Промисловість, сільське господарство, гідроенергетика, комунальне 
господарство, водний транспорт, рибне господарство використовують 
величезну кількість води. Господарський комплекс у басейні Дніпра протягом 
десятиліть розвивався без урахування економічних та екологічних наслідків 
для України. В результаті склалася вкрай деформована галузева та 
територіальна структура промисловості, де переважали базові галузі паливно-
енергетичного, металургійного, оборонного комплексів та важкого 
машинобудування, що призвело до гіпертрофованого розвитку великих 
промислових центрів Придніпров'я, великих міст і агломерацій. 

Істотним фактором забруднення природного середовища в басейні 
Дніпра є тваринницькі комплекси і ферми. Внаслідок господарської діяльності 
триває інтенсивне забруднення підземних вод. 

Ситуація в басейні Дніпра ускладнюється значним рівнем розвитку 
ерозійних процесів та берегоруйнування. 
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Найбільшими забруднювачами водних об'єктів басейну Дніпра є кому-
нальне господарство, чорна та кольорова металургія, коксохімія, важке, енер-
гетичне, транспортне машинобудування та сільське господарство. Крім того, 
значно впливають на якість води забруднені донні відклади, що за певних 
умов можуть стати джерелом вторинного забруднення водних мас важкими 
металами, органічними сполуками, нафтопродуктами та іншими речовинами. 

Водосховища Дніпровського каскаду, поряд з позитивними результа-
тами, створили цілий ряд екологічних проблем. Адже нині затоплено понад 
700 тис. га земель та ще підтоплено близько 100 тис. га прибережних 
територій. Третина дніпровських берегів (майже 1000 км) зазнає руйнування 
внаслідок процесів ерозії та абразії, половина берегів водосховищ заболочена. 

Зменшення проточності і виникнення застійних зон у водосховищах 
призвело до накопичення біогенних та органічних сполук, унаслідок чого 
виникло підвищення біологічної продуктивності (евтрофікація) водосховищ. 
Найбільш резонансним проявом евтрофікації є так зване «цвітіння» водосхо-
вищ у літній період, тобто інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей. 
Іншим наслідком зниженої проточності водосховищ є те, що більшість забруд-
нюючих речовин, що надходять у водосховища з промисловими, господар-
сько-побутовими і сільськогосподарськими стічними водами, урешті-решт по-
трапляють у донні відклади і за певних гідрологічних умов стають причиною 
вторинного забруднення води. У цьому сенсі найбільш небезпечними є радіо-
активні речовини (цезій-137 і стронцій-90), що після катастрофи на Чорно-
бильській АЕС нагромадились у донних відкладах Київського водосховища. 

Неоднозначну роль у функціонуванні екосистем водосховищ відіграють 
мілководдя. З одного боку, це найбільш застійні зони, де інтенсивно розви-
ваються процеси евтрофікації. Звідси виникло негативне ставлення до мілко-
водь, і, як наслідок, були висунуті пропозиції щодо їхнього відмежування від 
акваторії водосховищ і перетворення в нерестові господарства або осушення. 
Однак, з іншого боку, на мілководдях поширена вища водяна рослинність, яка 
сприяє вилученню з води великої кількості забруднюючих речовин, збага-
ченню її киснем. Поглинаючи біогенні елементи, вона створює конкуренцію 
синьо-зеленим водоростям, тобто зменшує «цвітіння води». Таким чином, мілко-
воддя є своєрідним природним біофільтром. Тому завдання полягає не у від-
межуванні мілководь, а у створенні таких гідродинамічних умов, що сприяли б 
виконанню ними очисних функцій. 

Перелічені фактори в сукупності призвели до деградації всієї екосистеми 
басейну Дніпра, зокрема до погіршення якості води. 

Очевидно, що шлях поліпшення екологічного стану Дніпра та його водо-
сховищ полягає в проведенні цілеспрямованої державної екологічної політики, 
всебічного оздоровлення та оптимізації функціонування водосховищ. 
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Дніпро є однією з основоположних складових нашої економіки, добро-
буту народу і гарантом сталого розвитку нашої країни. Екологічне оздоров-
лення басейну Дніпра стало одним із найважливіших пріоритетів у формуванні 
та реалізації екологічної політики України на шляху до її сталого розвитку. 

24 травня 2012 року Верховною Радою України розглянуто у другому 
читанні проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільо-
вої програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення 
басейну річки Дніпро на період до 2021 року» і 323 голосами народних 
депутатів прийнято в цілому як Закон. Прийняття Закону є значною подією і 
стратегічним документом розвитку водогосподарської галузі.  

Головною метою Програми є визначення основних напрямів державної 
політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і 
галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення 
водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними 
ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у 
продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водо-
споживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод, забез-
печення розвитку галузі водного господарства і адаптація законодавства Укра-
їни з питань водного господарства до законодавства Європейського Союзу.  

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених 
законом. Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту 
закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням 
реальних можливостей державного бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування становить 46478,46 млн гривень, 
зокрема, за рахунок державного бюджету – 21029,03 млн, місцевого бюджету – 
9294,23 млн, інших джерел, не заборонених законом, – 16155,2 млн. 

В рамках Програми і згідно з принципами басейнового управління 
водними ресурсами, визначеними у Водному кодексі України та Водній 
Рамковій Директиві Європейського Союзу створена Басейнова Рада річки 
Дніпро. Басейнова Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством 
України та міждержавними Угодами. 

Основними завданнями Басейнової Ради є: 
–Сприяння забезпеченню комплексного управління водними ресурсами

басейну річки Дніпро.  
– Розгляд та оцінка кількісного і якісного стану водних ресурсів басейну,

причин і наслідків його змін для природних екосистем і галузей господарства 
та прогнозу тенденцій розвитку процесів, що впливають на якість водних 
ресурсів і обсяги водокористування. 
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–Оцінка соціально-економічних проблем і тенденцій розвитку
водокористування на території басейну річки Дніпро. 

–Сприяння розробці та реалізації міжнародних програм і проектів,
технічній допомозі у залученні іноземних інвестицій для виконання Програми 
заходів, спрямованих на покращення екологічного стану басейну Дніпра. 

–Співпраця з відповідними міжнародними організаціями, насамперед з
питань розробки програм, проектів, отримання технічної та фінансової 
допомоги для забезпечення оздоровлення екологічного стану басейну Дніпра. 

ВИСНОВОК: 
Велика частина наслідків деградації навколишнього середовища в 

басейні Дніпра, звичайно ж, має трагічний ефект і для прибережних країн, і 
поширюється на більш широкий регіон Чорного моря, який багатьма 
експертами розглядається як такий, що найбільш сильно страждає в результаті 
людської діяльності. А це, в свою чергу, має глобальний ефект, так як Чорне 
море впливає на екосистему та клімат середземноморського регіону в цілому. 
Розуміючи всю драматичність ситуації, країни дніпровського басейну повинні 
виявити зацікавленість і готовність здійснити рішучі заходи щодо захисту і 
відновлення екосистеми басейну. 

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

УДК 656:338:339:164:658 

Автори: Потай І. Ю., к.т.н., доцент; Старовойтов І. І., магістрант 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Рішення міжнародної конференції ООН з охорони навколишнього 
середовища і сталого розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), визначають 
необхідність створення в кожній країні або регіоні, що володіють морським 
узбережжям ефективної системи комплексного управління процесами в їх 
прибережних зонах. Ряд документів, що носять рекомендаційний характер і 
спрямованих на усвідомлення органами управління та широкою 
громадськістю основних завдань і підходів до розвитку прибережною зоною, 
таких як «Кодекс поведінки в прибережній зоні», «Модельний закон про 
прибережної зоні», підготовлені за ініціативи Європейської Комісії. 

Прибережна зона розглядається як універсальний ресурс, освоєння і 
розвиток якого дозволить стійко розвиватися усім галузям економіки (сільське 
господарство, морський транспорт, рекреація, туризм та ін.). 
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У галузі охорони довкілля і здоров'я людини в Південному регіоні 
України не забезпечується стійкий, з екологічного погляду, розвиток, 
спостерігається слабка екологічна освіта і екологічне виховання; недостатня 
екологічна обізнаність і екологічна інформованість населення, є дефіцит 
конкретної екологічної інформації. Конференція ООН з питань охорони 
навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) проголосила 
перехід до сталого розвитку через посилення ролі державного регулювання 
економіки та подальшу регламентацію свободи ринку. 

Таким чином, в рамках загальної економічної структури морської 
діяльності виділяють дві підсистеми: 

– морська економіка», що безпосередньо пов’язана з морською
діяльністю, включаючи її морські та прибережні види; 

– «прибережна економіка», яка пов’язана з розвитком прибережних
територій, що забезпечують доступ до отримання вигод від морської 
діяльності (зокрема, не морські галузі за рахунок взаємодії з різними видами 
морської діяльності). 

Морська діяльність, що є складним динамічним процесом вивчення, 
освоєння і використання прибережних та морських ресурсів і просторів, 
здійснюється з врахуванням впливу міжнародно-політичних, соціально-
економічних та еколого-технологічних чинників, які визначають перспективи 
її просторового розвитку. Морська діяльність може бути досліджена тільки на 
основі міждисциплінарного підходу, який включає диференційовані за 
окремими напрямами природничо-наукові, еколого-географічні та соціально-
економічні теоретичні концепції та практичні розробки, що обумовлено 
особливістю морського простору, морських природних ресурсів та складною 
системою взаємодій в процесі господарського освоєння і використання (рис.). 

 

 
 

Рис.  Взаємодія в сфері світового простору 
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Так, виділяють природно-науковий, еколого-географічний та державний 
підходи до дослідження морської діяльності. Напрямки досліджень у межах 
природничо-наукового підходу враховують особливості природного середо-
вища та морських природних ресурсів. Це є концепція управління морськими 
живими ресурсами.  

Поняття «управління морськими живими ресурсами» є результатом до-
сліджень насамперед у природничих науках (біологія, математика і промислові 
технології). Основа управління морськими біоресурсами полягає в забезпе-
ченні на міжнародно-правовому і національно-законодавчому рівнях заходів такого 
впливу на морські біоресурси, коли стимулюється їх високий темп відтворення.  

Предметом дослідження морської діяльності в рамках морського еко-
лого-географічного підходу є інтегроване управління в різних морських і при-
бережних районах. Морська діяльність під впливом політичних, економічних і 
екологічних причин розвивається нерівномірно в просторі та часі. У різних мор-
ських районах історично склалися певні види діяльності (рибальство, тран-
спорт, видобуток мінеральних ресурсів тощо), які мають свою територіальну 
прив'язку і національно-інтернаціональну систему регулювання та управління.  

Визначення пріоритетів природокористування при високій конкуренції 
на певній ділянці морської акваторії або приморській території є результатом 
прийняття управлінського рішення, виробленого за участю суб'єктів соціаль-
ної та господарської діяльності. Основними завданнями є підтримка розвитку 
морської господарської діяльності, створення системи управління та форму-
вання комплексної основи прийняття стратегічних і оперативних управ-
лінських рішень. Дослідження, основний науковий пошук яких зосереджений 
на вирішенні проблем організації морської господарської діяльності, пов'язані 
з загальнодержавною системою регулювання та управління процесами 
освоєння морських ресурсів і просторів. 

За характером ресурсної функції як головної функції морегосподарсь-
кого комплексу види морегосподарської діяльності можна поділити на три групи: 

– видобування морських ресурсів або пряме використанняморських
ресурсів;  

– користування морськими ресурсами або непрямевикористання
(морський транспорт, ВМФ, рекреація);  

– охорона морських ресурсів або навколишнього морськогосередовища.

ВИСНОВОК: 
Морську діяльність не можна обмежувати тільки межами акваторії. 

Акцентування лише на морській природній складовій і, як наслідок, слабке 
врахування ролі прибережної діяльності не повною мірою відображає її 
системо утворюючий характер. Одночасно слабко враховуються регіональні 
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чинники. Таким чином, в процесі розробки стратегій і програм комплексного 
розвитку приморських територій та прибережних акваторій країни необхідно 
дотримуватись концепції інтегрованого управління морською діяльністю як 
цілісним об'єктом.  

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ 

УДК 656:338:339:164:658 

Автори: Потай І. Ю., к.т.н., доцент; Стасевич А. В., магістрант 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Сьогодні екологічні наслідки процесів глобалізації економіки виходять 
за межі національних кордонів, отже зростають труднощі щодо підтримання 
принаймні якогось стабільного зв'язку та відповідності між прийняттям 
економічних рішень урядами держав та вимогами екологічної безпеки 
населення планети. З огляду на це надзвичайної актуальності набуває питання 
формування та реалізації Екологічної Конституції Землі (ЕКЗ) як Основного 
Закону екологічного убезпечення та добробуту населення планети. 

Як глобальний міжнародно-правовий акт, ЕКЗ покликана гарантувати 
дотримання вимог та норм екологічного благополуччя життєдіяльності 
населення всіх держав незалежно від рівня їх економічного розвитку. Тому 
реалізація цього Закону, поза сумнівом, сприятиме встановленню нового 
світового порядку міжнародних та міжрегіональних еколого-економічних 
відносин. Це, своєю чергою, започаткує нову модель екологічно безпечного та 
ощадливого господарювання у світі. 

Макроекономічний вибір природокористування стосується якісно нового 
моделювання екологічно доцільного масштабу господарювання. Мезоеко-
номічний вибір стосується екологічних обмежень просторового розвитку 
економіки. Велике значення має мезоекономічний вимір, оскільки еколого-
економічні проблеми є локалізованими і просторово детермінованими. 

Макроекономічний вимір проблеми вибору і обмеженості в господ-
дарюванні ресурсами довкілля зумовлює ряд теоретико-методологічних про-
блем, розв'язування яких вимагає якісно нових методик та інструментів еко-
лого-економічного аналізу. Це пов'язано, насамперед, з тим, що в екологічній 
політиці маємо справу зі своєрідним надлишком цілей, які є багато-век-
торними. А це значить, що у цей період не всі з них можуть бути одночасно 
реалізовані з огляду на обмеженість фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. 
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Треба системно підійти до визначення оцінки стійкості живої речовини 
для того, щоб обгрунтувати якісно нові екологічні норми, які б враховували 
ризик її порушення. Це підвищує необхідність доповнення методологічної 
бази екологічної економіки, оскільки на перший план висуваються 
превентивні заходи, пов'язані зі зменшенням масштабу господарювання в 
межах наземних екологічних систем. 

Адже зміна величини їхнього стаціонарного температурного режиму є 
свідченням зміни не лише кількісних, а й якісних меж їхньої природної 
самоорганізації. Це означає, що для кожного біогеоценозу як сценарію 
функціонування екосистеми і компоненти біосфери існує природна межа 
лісистості, межа прозорості атмосфери, межа насичення живою речовиною, 
межа вологості тощо. Усі ці значення межі повинні бути відомі людям, щоб 
вони могли запобігти руйнуванню довкілля.  

Ідея Екологічної Конституції Землі передбачає інтеграцію в цьому 
глобальному правовому акті найбільш прогресивних ідей, механізмів та 
інструментів регулювання природокористування, закладених у національно-му 
екологічному праві усіх країн світу. 

Зміст організації природокористування та охорони навколишнього при-
родного середовища, який зображено на рис., охоплює такі основні елементи [1]:  

1) розроблення і затвердження органами управління в галузі охорони
навколишнього природного середовища законодавчих та інших нормативно-
правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в 
тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може 
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;  

2) розроблення, затвердження екологічних стандартів, нормативів та
лімітів використання природних ресурсів під час здійснення господарської 
діяльності та контроль за їх обов'язковим додержанням;  

3) вжиття заходів щодо збереження просторової та видової різно-
манітності і ці-лісності природних об'єктів і комплексів;  

4) проведення екологічної експертизи об'єктів, реалізація і дія яких може нега-
тивно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища;  

5) розподіл прав між суб'єктами щодо володіння, використання та
розпорядження природними ресурсами;  

6) ведення обліку природних ресурсів і природноресурсових кадастрів,
прогнозування, моніторинг (спостереження) стану використання, відновлення 
й охорони навколишнього природного середовища з метою інформування в 
галузі природокористування;  

7) забезпечення функціонування економічного механізму, який
передбачає систему платежів за спеціальне використання природних ресурсів, 
збори за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення 
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якості природних ресурсів, компенсацію шкоди, заподіяної порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища та систему 
фінансування природоохоронних заходів;  

8) вжиття заходів стимулювання і відповідальності у галузі
природокористування;  

9) вирішення проблем, пов'язаних з охороною, відтворенням і
використанням природних ресурсів, на основі широкого міждержавного 
співробітництва;  

10) здійснення інших орга-нізаційно-технічних заходів згідно з основ-
ними вимогами щодо природоко-ристування, визначеними законодавством. 

ВИСНОВОК: 
Природно-економічне нормування максимального збереження стійкості 

біопродуктивності природного капіталу дає додаткові шанси для збереження 
біорозмаїття планети та створює підґрунтя для якісно нових екологічних 
нормативів просторової природомісткості економіки, які допоможуть  ЕКЗ 
 реалізувати  головні  цілі  та  завдання. 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Меттодологічні

засади /за ред. Акад. НАН України, д-ра екон. Наук, проф. Ю.Ю. Туниці. – 
Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – 440с. 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ 
РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТЕХНОГЕННОПЕРЕТВОРЕНИХ ЛАНДШАФТІВ  

У РЕКРЕАЦІЙНОМУ НАПРЯМКУ 

УДК 338.2:504.03 

Автори: Рижков С.С., д.т.н.; Літвак С.М., к.т.н.; Тарасенко С.О. 
Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

У сучасних умовах надзвичайно актуальним є питання вибору оптималь-
ної стратегії розвитку рекреаційної індустрії і здійснення ефективної політики її 
практичної реалізації. Зараз в Україні зростає попит на землі рекреаційного напряму. 

На місцях добування корисних копалин в Україні після рекультивації 
можливий розвиток різних видів рекреаційної діяльності. На відвалах можливо 
здійснити лісопосадки, облаштувати кар’єри для будь-яких видів відпочинку 
на воді. Перетворений ландшафт в рекреаційному напрямку має оздоровчу дію 
на середовище. Рекреаційне використання територій, порушених гірничою 
промисловістю, визнано найефективнішим з економічної та екологічної точки 
зору. Крім того, воно доцільне, оскільки ці землі, як правило, розташовані в 
урбанізованих та індустріальних областях, де проблема вільних земель 
особливо гостра. Рекреація, як економічно вигідна галузь господарювання, має 
всі підстави зайняти в перспективі одне з провідних місць в структурі 
господарського комплексу.   
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З метою покращення стану довкілля, що склався у гірничодобувних 
регіонах, розроблена «Концепція поліпшення екологічного становища 
гірничодобувних регіонів України»  (схвалена Постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 1999 р. № 1606). Відповідно до положень 
Концепції найдоцільнішим є рекультивація (озеленення) відвалів та кар’єрів. 
Тому на перший план постає завдання створення стійких лісових насаджень.  

Сільськогосподарське використання рекультивованих земель недоцільне 
через малу площу відновлених земель у порівнянні із значними витратами на 
зменшення ухилу поверхні до 6° з наступним нанесенням на неї 
ґрунторослинного шару товщиною 20-30 см. Рекреаційний напрямок, тобто 
створення лісопаркових насаджень, парків, спортивних майданчиків та інших 
зон для відпочинку, не вимагає нанесення товстого шару родючого гумусу та 
вирівнювання схилів поверхні.  

Розглядаючи рекреацію і туризм як вид підприємницької діяльності не 
можна не враховувати його соціальної спрямованості, що виражається в 
задоволенні потреб туристів, і екологічної, яка виявляється у необхідності 
збереження навколишнього природного середовища.  

Рекреаційна діяльність позитивно впливає на розвиток інших галузей 
господарства, що прямо не пов'язані з туризмом, сприяє розвитку та розбудові 
окремих регіонів, створюючи нові робочі місця, стимулюючи розвиток 
місцевої промисловості, сфери послуг, відроджуючи місцеві традиції, народні 
промисли, підвищуючи загальний благоустрій міст і сіл. 

Рекреація є однією з найбільш прибуткових і найбільш динамічних 
галузей економіки. У сфері туризму зайнято понад 250 млн. осіб, тобто кожен 
десятий працівник в світі. На його долю доводиться 7% всього об'єму 
інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% всіх податкових внесків і 
третина світової торгівлі послугами.  

Рекреаційний напрям рекультивації потребує менших витрат (порівняно 
із сільськогосподарською рекультивацією) та може здійснюватися в 
несприятливих умовах рельєфу. А лісові насадження, які висаджуються в 
процесі цього напряму на відвалах, відіграють важливу меліоративну, 
ґрунтозахисну та оздоровчу роль. Рекреаційний напрям рекультивації має 
важливе екологічне, соціальне та економічне значення. 

У запропонованому варіанті рекреаційної зони передбачається 
створення: озера площею 1000 га і глибиною 7 м, пляжу шириною 100 м, 
довжиною 1750 м із загальною площею 30 га,  автостоянок, місць 
громадського харчування, і інших об’єктів пов’язаних з роботою рекреаційної 
зони (зона лісової рекреації, спортивні майданчики, території для прогулянок 
та інше), що за нормами дозволить відпочивати близько 12500 особам.  

Створення озера в кар'єрі вимагає будівництва відповідних гідротехнічних 
споруд, необхідних для затоплення та підтримання в кар'єрних виїмках розрахун-
кового рівня води, проведення заходів щодо запобігання зсувів і розмиву берегів. 

Загальні витрати на створення рекреаційної зони складають – 61987,2 тис. 
грн, у тому числі: 

– на гірничотехнічний етап рекультивації – 56483,8 тис. грн;
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– на біологічний етап рекультивації для створення озера – 1031,2 тис. грн;
– на біологічний етап лісової рекультивації  -  2018,7 тис. грн;
– витрати на біологічний етап створення зони відпочинку у прибережній

зоні – 2453,5 тис. гривень. 
Загальний дохід від функціонування рекреаційної зони через 1 рік після 

відкриття складе 38600,0 тис. грн. Період окупності витрат на рекультивацію 
техногенноперетворених ландшафтів у рекреаційному напрямку складає 
приблизно 2 роки. Таким чином на третій рік створення рекреаційної зони 
витрати повністю окупляться і зона буде приносити прибутки. 

Висновки. З економічної точки зору створення рекреаційної зони 
сприятиме зменшенню витрат гірничого підприємства на гірничотехнічний 
етап рекультивації. Створення рекреаційної зони потребує менших 
капіталовкладень ніж відновлення у сільськогосподарському напрямку. А 
термін окупності рекреаційної зони менший. Таким чином рекреаційний 
напрям рекультивації порушених ландшафтів є більш привабливіший з 
економічної точки зору. 

Впровадження даного варіанту рекультивації техногенноперетворених 
ландшафтів надасть можливість не тільки усунути негативні наслідки 
діяльності підприємства, але й сприяти покращенню екологічного стану 
довкілля і здоров'я людей та цікавому проведенню вільного часу.  

Література 
1. Попович В.В. Природна фітомеліорація вугільних відвалів / В.В.
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України, 2011. – Вип. 21.4. – С. 127–131. 

2. Тарас У. Проблеми рекультивації сірчаного кар'єру в зоні діяльності
Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка» / У. Тарас // 
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : 
зб. наук.-техн. пр. – Львів : НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.2. – С. 154–158. 

3. Гайдін А. М. Від сірчаних кар'єрів до синіх озер / А. М. Гайдін //
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ ЕКОЛОГІЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МІСТА МИКОЛАЄВА 

УДК 502.2:502.131 (477.73) 

Автори: Трохименко Г.Г., к.б.н., доц.; Сухарева А.С., магістр 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв 

Стан водного середовища постійно змінюється. Ці зміни мають різний 
характер, напрямок та величину, нерівномірно розподіляючись в 
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навколишньому середовищі у часі та просторі. У останні роки найбільш 
вагомим є антропогенний вплив, що призводить до збільшення навантаження 
на водні екосистеми, інколи спричиняє повну деградацію цих систем.  

Негативні результати антропогенного впливу пов’язанні як з 
неправильним інженерно-технічним обґрунтуванням використання водних 
ресурсів, так і з помилками у екологічній політиці підприємства або регіону. 

У цій ситуації стає дуже важливою організація контролю за станом 
природного середовища, його безперервними змінами та тенденціями. Засобом 
для отримання, обробки, зберігання і відображення (передача) такої 
інформації, що буде основою для прогнозів та для здійснення екологічно 
безпечних і економічно ефективних рішень є екологічний моніторинг. 

Отже, проблеми аналізу різних типів вод не втрачають своєї 
актуальності. Внаслідок великого числа нормованих показників практично 
неможливо дати надійну оцінку якості води, використовуючи тільки 
інформацію про вміст у ній окремих компонентів. У цьому випадку треба було 
б визначити більш двох тисяч параметрів, що технічно важко і економічно 
недоцільно. Тому основу системи оцінки якості вод становлять так звані уза-
гальнені показники. Один з них є окиснюваніть компонентів води. Визначення 
цього показника необхідна для контролю кисневого вмісту водойм, питних та 
стічних вод, акваторій портів та суднобудівних підприємств. 

Окиснюваність домішок води зазвичай характеризується БСК (біо-
хімічне споживання кисню), ХСК (хімічне споживання кисню) і ЗСК (загальне 
споживання кисню). Найбільш широко поширений дихроматний метод виз-
начення ХСК (ХСКСr). Всі стандартні методи визначення окиснюваності вод 
мають ряд суттєвих недоліків (значна тривалість аналізу, дорогі реактиви, ви-
сока ймовірність помилок через складність аналізу тощо). В останні десяти-
ліття з’явилися роботи, що описують визначення ХСК в умовах фотокаталізу. 
Фотокаталіз – один із напрямків фотохімії – науки про хімічні перетворення 
речовин під дією електромагнітного випромінювання; це процес, в ході якого 
відбувається зміна швидкості або механізму хімічних реакцій під дією світла в 
присутності речовин, поглинаючих кванти світла – фотокаталізаторів. 

Проведені дослідження були здійснені для вивчення можливості вико-
ристання гетерогенного фотокаталізу для визначення окиснюваності вод. У роз-
глянутих методиках, що вивчалось фотокаталітичне окиснення в системах 
нано-TiO2-УФ-K2Cr2O7, та з використанням плівки нано-TiO2 на кварці, F–-
нано-TiO2-УФ-KMnO4, нано-TiO2-УФ-Ce(SO4)2 було виявлено ряд недоліків. 

На кафедрі екологічної хімії та екологічній лабораторії НУК проводяться 
дослідження фотокаталітичної системи нано-TiO2–УФ–K2Cr2O7. Було удоско-
налено на основі цих методик деякі параметри. 
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Для порівняння ефективності використання розробленої методики 
визначали ХСК в системі нано-TiO2-УФ-K2Cr2O7 та арбітражним методом. У 
наших дослідженнях об’єктами моніторингу для визначення ХСК обрали 
природні води річок Південний Буг, Інгул та Бузького лиману в заздалегідь 
обґрунтованих місцях відбору. Отримані значення арбітражної та інноваційної 
методики показали високу кореляцію. 

Було розроблено проект «Екологічного моніторингу поверхневих вод міста 
Миколаєва за показниками ХСК». На рисунку 1 зображена схема проекту «Еко-
логічного моніторингу поверхневих вод міста Миколаєва за показниками ХСК».  

 
 
 

Рис. 1. Загальна схема проекту «Екологічного моніторингу поверхневих 
вод міста Миколаєва за показниками ХСК» 

Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди 
проекту. Він відображає розвиток проекту, роботи, які провадяться на різних 
стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту. До поняття життєвого 
циклу проекту входить визначення різних стадій розробки і реалізації проекту. 

Рис. 2. Схема життєвого циклу у проекті «Екологічного моніторингу по-
верхневих вод міста Миколаєва за показниками ХСК»: 1 – фаза концепції; 2 – фаза 
планування; 3 – фаза проектування; 4 – фаза реалізації; 5 – фаза завершення. 

В проекті «Екологічного моніторингу поверхневих вод міста Миколаєва 
за показниками ХСК» декілька фаз: 

Передінвестиційна фаза проекту має такі стадії: визначення інвести-
ційних можливостей, аналіз альтернативних варіантів і попередній вибір про-
екту – попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок з проекту і 
рішення про інвестування. 

Інвестиційна фаза має такі стадії: встановлення правової, фінансової та орга-
нізаційної основ для здійснення проекту, придбання і передача технологій, детальне 
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проектне опрацювання і укладання контрактів, встановлення обладнання, перед-
виробничий маркетинг, набір і навчання персоналу, здача в експлуатацію та запуск. 

Фаза експлуатації розглядається як в довгостроковому, так і в коротко-
строковому планах. В короткостроковому плані вивчається можливе виник-
нення проблем, пов’язаних із застосуванням обраної технології, функціону-
ванням обладнання або з кваліфікацією персоналу. У довгостроковому плані 
до розгляду береться обрана стратегія та сукупні витрати на виробництво та 
маркетинг, а також находження від продажу. 

Нами було пораховано економічну вартість і порівняння арбітражної та 
інноваційної методик визначення ХСК. 

На графіку 1 зображено графік порівняння окупності інноваційного та 
арбітражного методів визначення ХСК. 

Графік 1 

Графік окупності інноваційної та арбітражної методик 
визначення ХСК
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З графіку видно, що інноваційний метод в два рази швидше буде 
окупатися ніж арбітражний метод. Отже, метод визначення ХСК гетерогенним 
фотокаталізом можна впроваджувати в лабораторіях. 

Висновки: 
Визначено ХСК арбітражним та інноваційним методами природних вод 

м. Миколаєва. Доведено, що розроблена інноваційна методика науковими 
співробітниками на кафедрі екологічної хімії є ефективнішою в порівнянні з 
стандартною методикою. 

Визначено економічну ефективність інноваційного та арбітражного ме-
тодів. Показано, що стандартна методика лише на 21 неділю проведення ана-
лізу буде окупатися, а метод гетерогенного фотокаталізу на 9 неділю про-
ведення аналізу в лабораторії. 

Отже, модифікована методика гетерогенного фотокаталізу в системі 
нано-TiO2–УФ–K2Cr2O7  є економічно вигіднішою, швидко окупається, є більш 
експреснішою в порівнянні зі стандартною методикою та оптимізованою для 
впровадження в лабораторіях. 
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МОДИФІКАЦІЯ ДИСПЕРСНОЇ КРЕЙДИ,  
ВІДПРАЦЬОВАНОЇ РОСЛИННОЮ ОЛІЄЮ 

УДК 664.3; 678.5; 544.7 

Автори: Чобіт М.Р., Кот В.А., Васильєв В.П.  

Розвиток сучасної промисловості вимагає створення нових полімерних 
композитних матеріалів з наперед заданими властивостями. Полімерні 
композитні матеріали володіють значною перевагою перед матеріалами, що 
традиційно застосовуються, а саме: використання дешевої сировини, яка має 
потужну виробничу базу, економія полімерного зв´язуючого, покращення 
технологічних і споживчих властивостей одержаних матеріалів.  

Можливості одержання полімерних композитних матеріалів із 
задовільними властивостями експлуатації обмежуються протиріччями між 
механічними властивостями і поверхневими енергіями наповнювача і 
полімерної матриці. Тому, на сучасному етапі для одержання композитних 
матеріалів використовують тільки модифіковані наповнювачі. Актуальність 
цієї проблеми полягає у розширенні асортименту наповнювачів шляхом як 
пошуку нових, так і модифікації вже відомих. 

На підприємствах харчової промисловості та громадського харчування 
після смаження різних продуктів утворюється велика кількість пересмаженої 
рослинної олії, яка не придатна для подальшого використання у харчових 
цілях. У зв´язку із цим, актуально дослідити можливість використання такої 
олії для поверхневої модифікації дисперсної крейди з метою наповнення 
полімерних композитів.  

Дана робота присвячена поверхневій модифікації крейди соняшниковою 
олією та дослідження властивостей одержаного матеріалу як наповнювача для 
одержання полімерних композитних матеріалів.  

В ході проведених експериментів були представлені кінетичні 
дослідження модифікації крейди соняшниковою олією у різних за природою 
середовищах, а саме водному та гексані. За результатами цих досліджень  
встановлено, що поверхнева модифікація у водному середовищі проходить 
значно швидше та ефективніше, ніж в органічному. Наявність на поверхні 
крейди соняшникової олії підтверджено гравіметричним методом та ІЧ-
спектроскопією. Використання модифікованої крейди для наповнення 
полівінілхлориду призводить до суттєвого зростання показника ударної 
в´язкості та підвищує теплостійкість матеріалу. Приріст ударної в’язкості 
одержаного композиту з використанням модифікованої крейди у порівнянні з 
не модифікованою досягає 40%. Покращення фізико-механічних 
характеристик полімерних композитів наповнених гідрофобізованою таким 
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методом крейдою, можна пояснити кращою сумісністю модифікованої 
поверхні із гідрофобною полімерною матрицею. При наповненні полістиролу 
гідрофобізована олією крейда демонструє чудові пластифікуючі властивості, 
що дозволить знизити енергозатрати при переробці таких матеріалів. 

ОДЕРЖАННЯ ПЛАСТИФІКАТОРІВ  
НА ОСНОВІ СИВУШНОЇ ОЛІЇ 

УДК 661; 678; 547 

Автори: Чобіт М.Р.,  Хомин Т.М., Панченко Ю.В. 
ІХХТ Національного університету «Львівська політехніка» 

У харчовій промисловості при виробництві етанолу утворюється велика 
кількість відходів, більшість яких йде на утилізацію. Але вторинна переробка 
відходів дозволяє збільшити ефективність роботи підприємств та покращити 
екологічну ситуацію. Пластмаси є одними з найпоширеніших експлуатаційних 
матеріалів у промисловості та побуті. Для надання їм пластичності та 
еластичності використовують пластифікатори. З огляду на це і на високий 
рівень попиту на них, розробка нових пластифікаторів та методів їх 
виробництва є перспективною задачею. Спиртова промисловість нашої країни 
являється однією з найбільш розвинутих галузей харчової індустрії. Проте, на 
сьогодні не вирішена проблема утилізації сивушної олії, якої щороку в Україні 
утворюється близько 2 тис.тон.  

Метою цієї роботи було дослідження можливості утилізації відходів 
спиртового виробництва з метою отримання цінних продуктів, зокрема 
пластифікаторів. 

Для цього одержували суміш естерів на основі сивушної олії методом 
кислотно-каталітичної етерифікації фталевого ангідриду. Як каталізатор 
використовувались концентровані сульфатна та фосфатна кислоти. Проте 
недоліком використання сульфатної кислоти було значне обвуглення 
фталевого ангідриду. Визначення складу одержаних продуктів реакції 
естерифікації проводили методом газорідинної хроматографії. Проведено ІЧ-
спектроскопічне дослідження, яке піжтверджує присутність естерів фталевої 
кислоти в отриманому продукті. 

Для підтвердження пластифікуючих властивостей продукту 
використовувався екструзійний пластомір типу «ИИРТ». Експериментально 
було встановлено оптимальні умови проведення процесу: температура 170 та 
190оС і навантаження 14,95 кг та 11 кг. При додаванні суміші естерів 
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спостерігається зростання у 14 (при 20% пластифікатора) та у 10,5 (при 10% 
пластифікатора) разів показника текучості розплаву, що свідчить про значні 
пластифікуючи властивості отриманого продукту. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень доказано можливість 
використання сивушної олії для синтезу пластифікаторів на основі естерів 
фталевої кислоти. Досліджено особливості процесу естерифікації сивушної 
олії та вплив каталізаторів на його протікання. Методом газорідинної 
хроматографії та ІЧ-спектроскопії визначено наявність у складі одержаного 
продукту фталатів спиртів які містять сивушну олію. Дослідженням 
температури склування і показника текучості розплаву встановлено пла-
стифікуючі властивості отриманого продукту. Так, при використанні одер-
жаного пластифікатора у кількості 20%мас. суміші, температура склування 
зменшилась на 23оС, а показник текучості розплаву збільшився у 14 разів. 

ВПЛИВ ЕДАФІЧНИХ УМОВ  
НА БІОДЕСТРУКЦІЮ ПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИТУ 

УДК 661.728.8; 547-39 

Автори: Чобіт М.Р. 1, Рагуліна М.Є.2, Орлов О.Л.2, Токарев В.С. 1

ІХХТ Національного університету «Львівська політехніка» 

На сьогоднішній день у всьому світі актуальна проблема утилізації 
полімерних відходів, що пов’язано з високими темпами виробництва та 
використання цих матеріалів у побуті та інших сферах життя. В цьому 
контексті полімерні композиційні матеріали на основі целюлози мають 
беззаперечні переваги, серед яких необхідно відмітити значні ресурси, малу 
вартість та особливо – їх біодеградабельність. Такі, біодеградабельні 
композити   при потраплянні у природу можуть бути утилізовані за рахунок 
внутрішнього потенціалу екосистеми. Тому важливо дослідити інтенсивності 
процесів деструкції біодеградабельних композитів в природних умовах.  

Метою  цієї роботи є  дослідження  процесу  біодеструкції полімерних 
композитних матеріалів наповнених целюлозою у різних едафічних  умовах. 
Вплив природних умов на біодеструкцію досліджували на зразках полімерного 
композиційного матеріалу на основі поліпропілену наповненого 
пероксидованою целюлозою (40%мас.).  Зразки полімерного композиційного 
матеріалу були закладені на глибину біологічно активного шару ґрунту (0÷5 
см) та інкубувались у ґрунті впродовж 12 місяців. Для дослідження 
інтенсивності біодеградації композиту, було закладено трансекту за 
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градієнтом зволоженості на території лісопарку: ділянка №1 – заплава потічка, 
ділянка №2 – буковий ліс, ділянка №3 – лука із трав’яно-чагарниковою 
рослинністю. Проведені дослідження засвідчили, що в різних природних 
умовах біодеструкція відбувається з різною інтенсивністю: найпомітніше 
змінилась структура зразку, інкубованого в мезофільних умовах букового лісу 
(ділянка №2). Ці зміни (зменшення вмісту кристалічної фази зразка 
композиту) відбулись, головно, біля поверхні зразку, та менше – в його масі. 
Це пояснюється характером протікання процесів біологічної корозії, під дією 
плівки організмів-деструкторів насамперед змінюються поверхневий шар 
композита, а потім – і вся його товща. У досліджуваних зразках 
спостерігається збільшення енергії поверхні в наслідок взаємодії з оточуючим 
середовищем. Проте у енергетичних складових спостерігаються значно більші 
зміни ніж у сумарній енергії поверхні. Це підтверджує, що в першу чергу 
відбуваються структурні зміни поверхні матеріалу при незначному хімічному 
перетворенні. 

Встановлено, що найбільша активність щодо природного впливу на 
досліджувані зразки відзначаються умовно-непорушені едафотопи під 
буковим лісом, який є типовим для досліджуваної території. Біодеструкція 
насамперед проходить у поверхневій зоні досліджуваних зразків за 
результатами термомеханічного дослідження. Про незначні зміни хімічного 
складу свідчать енергетичні показники поверхні. 
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Секція № 6 
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ 

УДК 551.508.7 

Автори: Божаткін С.М., Воїн К., Руденко Ю. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 

м. Миколаїв 

Як відомо, врожайність залежить від багатьох факторів. Одним з 
основних є природні умови. Сучасний розвиток технологій дозволяє 
коригувати погодні умови, але в незначній мірі. Так посуху можна скорегувати 
штучним поливом. Для внесення правильного коригування потрібно зробити 
заміри. 

На сьогоднішній день існує велика різноманітність метеостанцій, які 
здійснюють виміри. Але у всіх метеостанцій є один недолік - точковий вимір. 
В даний час актуальним є вимірювання на площі. Це завдання вирішується 
шляхом збільшення точок замірів з наступним усередненням. 

Нами запропоновано вимірювання вологості за допомогою вимірювання 
різниці швидкості звуку. 

При використанні ультразвукових датчиків, за діючим принципом 
відлуння локації, відстань до об'єкта розраховується на підставі вимірювання 
часу між моментами посилання і прийому звукового імпульсу та швидкості 
звуку в середовищі . Звук є окремим випадком пружних коливань середовища 
з малими амплітудами . У зв'язку з цим стан середовища (в даному випадку 
атмосфери) істотно позначається на поширенні звукової енергії . Як відомо, 
швидкість звуку в повітрі (як і в інших газах) зменшується з підвищенням 
вологості.  

Проведений експеримент (ехолокація на відстані 50 м) з метою знайти 
залежність зміни швидкості звуку від вологості повітря підтвердив теоретичні 
передумови. 

Проведені вимірювання вологості повітря на площі шляхом 
вимірювання швидкості звуку дозволили знайти залежність зміни швидкості 
звуку від вологості повітря. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 ПО ИЗМЕНЕНИЮ СКОРОСТИ ЗВУКА 

УДК 551.508.2 

Авторы: Горовой И.И., Куличкова А. О., Руденко Ю. 
Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова 

          При установке датчиков измерения температуры воздуха в поле, защита
их от попадания прямых солнечных лучей носит значительные материальные 
вложения, а замеры носят точечный характер, что влечет за собой появление 
ошибок технологического характера. 

Для достоверности измерения температуры было решено исследовать 
взаимосвязь между косвенными параметрами и найти взаимосвязь между 
изменением скорости звука от изменения температуры. 

При использовании ультразвуковых датчиках, действующих по 
принципу эхо локации, расстояние до объекта рассчитывается на основании 
измерения времени между моментами посылки и приема звукового импульса и 
скорости звука в среде. Звук является частным случаем упругих колебаний 
среды с малыми амплитудами. В связи с этим состояние среды (в данном 
случае атмосферы) существенным образом сказывается на распространении 
звуковой энергии. Как известно, скорость звука в воздухе (как и в других 
газах) увеличивается с повышением температуры. 

В результате проведенной серии экспериментов и обработки 
экспериментальных данных были подтверждены теоретические предпосылки 
и получен график зависимости между изменением скорости звука от 
изменения температуры. При повышении температуры на 1° С скорость звука 
в воздухе увеличивается на 0,59 м/с 

Таким образом разработанный прибор целесообразно использовать для 
определения температуры на больших площадях. 

КУЛЬТУРА ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

УДК 331.44 

Автор: Захаров Ю.В., к.т.н. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Негативний вплив техносфери на людину обумовлено як станом машин, 
обладнання та іншими засобами праці, технологією виконання тих чи інших 
процесів, що здійснюються як технічними пристроями, так і самою людиною. 
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Таким чином, причини небажаних наслідків такої взаємодії лежать як в 
технічній, технологічній, так і в суб'єктній сфері. 

Основними причинами нещасних випадків на виробництві з важкими 
наслідками понад 71% займають причини організаційного характеру, які 
безпосередньо пов'язані з суб'єктивним (людським) фактором. Ці причини 
обумовлені порушенням вимог безпеки, незадовільною організацією робіт 
(кожен третій нещасний випадок з тяжкими наслідками), недоліками в 
навчанні працівників охорони праці, слабким контролем над виконавчою 
дисципліною, низькою культурою безпечної праці на всіх рівнях прийняття і 
виконання рішень. 

Для зниження травматизму на промислових підприємствах  необхідно 
особливу увагу приділяти не тільки технічному переозброєнню, а й зміні 
ставлення працівників до організації охорони праці (ОП) на власних 
підприємствах. Особливо гостро ця проблема стоїть перед підприємствами 
малого і середнього бізнесу. 

Система управління охороною праці (СУОП) відповідно до 
міждержавних стандартів являє собою «набір взаємозв'язаних або 
взаємодіючих між собою елементів, які визначають політику і цілі по охороні 
праці та процедури по досягненню цих цілей». 

Здається, що всі дії по створенню та вдосконаленню системи, 
спрямованої на забезпечення безпеки технологічних процесів і виробництв, які 
впливають на «людину, що працює», нормативно визначені, але чому 
дотримання нормативних правових актів, що містять державні нормативні 
вимоги охорони праці до сих пір не є обов'язковою умовою організації будь-
якого виробництва? Чому працівник свідомо порушує правила безпечного 
виконання робіт? 

Тому що працівник економить сили і час; звик до небезпеки і (або) 
недооцінює небезпеку і її наслідки; бажає самоствердитися у власних очах і 
очах колег, бажаючи їм подобатися; прагне слідувати груповим формам дій, 
що відхиляються з точки зору дотримання вимог безпеки; орієнтується на 
«ідеали»; переоцінює власний досвід; звик працювати з порушеннями; 
знаходиться в стресовому стані або схильний до ризику; бажає виконати 
розпорядження керівника навіть шляхом порушення правил безпечного його 
виконання. Всі ці дії характеризують несформованість культури безпечної 
праці конкретного працівника, а в контексті ефективності системи управління 
охороною праці характеризує колективну (групову) культуру безпечної праці 
як нестійко функціонуючу. 

Ефективність функціонування системи управління охороною праці 
можна визначити виходячи з таких підходів: 
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1. Визначення ефективності функціонування кожного елемента системи
управління охороною праці. Досягається це шляхом проведення різних форм 
контролю, аудиту з метою визначення шляхів і засобів зниження ризику 
виникнення небажаних подій, що можуть викликати травмування людини 
(ризик-менеджмент). 

2. Визначення ефективності функціонування системи управління
охороною праці шляхом реєстрації випадків професійних захворювань, 
виявлення та усунення глибинних причин порушення здоров'я людини, 
обумовлених станом виробничого середовища, що включає, в тому числі, і 
стан психологічного клімату на підприємстві. 

3. Визначення ефективності функціонування СУОП шляхом виявлення
сформованості культури безпечної праці, як на індивідуальному, так і на гру-
повому (колективному) рівні, а також розробки і реалізації заходів щодо роз-
витку, саморозвитку культури безпечної праці як частини професійної культури. 

4. Визначення ефективності функціонування СУОП шляхом поєднаної
дії по реалізації трьох вище означених підходів. 

Є ряд елементів культури безпеки праці, які впливають на те, наскільки 
добре виконуються функції ризик-менеджменту в охороні праці. Признано 
наступні вісім чинників культури: 

• пріоритет безпечної праці, правил безпеки і відповідності їм
виконуваних працівником процедур, позначений в політиці організації в 
області безпеки і гігієни праці; 

• розуміння обмеження прояву ризику і можливостей людини (реалізація
концепції «людина має право на помилку, а система управління охороною 
праці – не має»); 

• компетентність, як сукупність компетенцій, і бажання надавати
необхідну інформацію про свою діяльність на всіх етапах контролю, аудиту, 
перевірок; 

• участь і обов'язки керівництва в області охорони праці (лідерство);
• відчуття відповідальності не тільки за свою безпеку, але і за безпеку

інших членів колективу; 
• довіру і чесність у взаєминах в колективі;
• атмосферу робочої команди і підтримки один одного в реалізації

політики в галузі охорони праці; 
• мотивацію, вплив, участь в заходах щодо формування як власної

культури так і колективної культури безпечної праці. 
Певні професійні компетенції в галузі охорони праці забезпечують 

сформованість культури безпечної праці, яка, в свою чергу сприяє успішному 
професійному становленню та підвищенню ефективності системи управління 
охороною праці. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ НАПИСАННЯ РОЗДІЛІВ «ОХОРОНА ПРАЦІ» 
ТА «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»  

В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ ТА РОБОТАХ 

УДК 378:331.45+504 

Автор: Міхелєва Н.В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Проектування технологічних об'єктів, устаткування чи виробничих 
процесів нерозривно пов'язано з вирішенням питань безпеки праці та захисту 
навколишнього середовища. Тому в проектній документації повинні 
комплексно враховуватися необхідні рішення, які сприятимуть поліпшенню 
умов праці та екологічної безпеки. 

Питання охорони праці, промислової безпеки та здоров’я громадян у 
процесі трудової діяльності пріоритетні та входять до розряду питань 
найважливішого рівня, оскільки людина, її життя та здоров’я є найбільшим 
багатством і визнаються найвищою соціальною цінністю. Одним з найбільш 
наочних показників цієї проблеми є статистика високого рівня професійної 
захворюваності, виробничого травматизму та нещасних випадків, в тому числі 
з летальними наслідками [1]. Тому, згідно Положенню про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 
установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і 
науки України від 7 липня 2006 р. за N 806/12680, державна атестація 
випускників Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 
(НУК) передбачає наявність у дипломних проектах (роботах) бакалаврів, 
спеціалістів і магістрів окремого розділу «Охорона праці» [2].  

Основна мета розділу «Охорона праці» у дипломних проектах – 
виключити можливість виробничого травматизму, професійних захворювань, 
отруєнь, пожеж, вибухів при експлуатації, виготовленні та застосуванні 
устаткування, що проектується, на робочих місцях і в робочих приміщеннях. 
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Для рішення поставленої мети в розділ «Охорона праці» дипломного 
проекту включають: дослідження експлуатаційних особливостей окремих 
технологічних процесів, установок чи виробництва в цілому з метою аналізу 
умов праці та виявлення потенційно небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів (НШВФ); перелік пропонованих конкретних інженерно-технічних 
заходів і засобів захисту працівників, які відповідають вимогам системи 
стандартів безпеки праці (ССБП) та інших нормативних документів; а також 
заходів, що забезпечують відповідні санітарно-гігієнічні умови, питання 
пожежжо- та вибухобезпеки об’єкта проектування тощо. 

У процесі виконання розділу «Охорона праці» студент повинен показати 
теоретичні та практичні знання з питань охорони праці при вирішенні 
конкретних інженерних завдань, навики самостійного аналізу стану охорони 
праці у виробничих умовах та готовність до практичної роботи щодо 
створення безпечних і здорових умов праці. 

В природі процеси обміну речовиною та енергією між компонентами 
навколишнього середовища замкнуті та нескінченні. У сфері ж виробництва 
має місце лінійна система процесу. Більшість відходів не утилізується ні 
промисловістю, ні екологічними системами. Біосфера поступово руйнується - 
отруюються її складові: атмосфера, гідросфера і літосфера. Шкідливі речовини 
накопичуються в рослинах, організмах тварин і разом з їжею потрапляють в 
організм людини, створюючи небезпеку для його здоров'я. Згідно Статті 7 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» у 
дипломних проектах (роботах) спеціалістів та магістрів НУК ім. адм. 
Макарова актуальна наявність ще одного окремого розділу - «Охорона 
навколишнього середовища» для аналізу екологічної безпеки технологічного 
об’єкта, устаткування чи виробничого процесу, що розроблюється, тощо. 

Основна мета розділу «Охорона навколишнього середовища» у 
дипломних проектах – виключити можливість промислового забруднення 
навколишнього середовища при експлуатації, виготовленні чи застосуванні 
устаткування, що проектується. 

У даному розділі приводяться загальні положення про всі забруднюючи 
речовини, які виділяються об'єктом проектування, а також розробка заходів по 
усуненню їх шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

При цьому студенти, які навчаються на технічних спеціальностях у 
розділі «Охорона навколишнього середовища» в залежності від теми дипломної 
роботи повинні навести гігієнічну характеристику забруднювачів (сировини, 
реагентів, проміжних і кінцевих продуктів, оцінку потенційних забруднюючих 
речовин), які утворюються в результаті викидів, скидів та відходів, та їх вплив 
на навколишнє середовище; нормування; визначити інтенсивність виділення 
забруднювачів; проаналізувати ризики аварійних ситуацій; порівняти роботу 
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проектуємого та діючого об'єктів; обґрунтувати застосування проектуємого 
об'єкту з точки зору охорони навколишнього середовища та витрат на усунення 
забруднень; проаналізувати яким чином дана розробка сприяє створенню 
більш екологічно чистого (маловідходного або безвідходного) виробництва, 
включаючи спрощення технологічних процесів, підвищення виходу і якості 
готової продукції, більш повне та комплексне використання сировини, 
ресурсо- та енергозбереження, скорочення та зменшення токсичності 
(небезпеки) викидів, скидів і відходів, повне або часткове використання 
відходів тощо. 

На базі аналізу екологічного стану надається екологічне обгрунтування 
технологічних рішень; розробляються заходи щодо усунення впливу 
забруднюючих речовин на навколишнє середовище: заходи з охорони 
атмосферного повітря від забруднення, охорони водойм від забруднення 
стічними водами, екологічно безпечного поводження з відходами та ін.; 
наводиться обґрунтування та вибір засобу боротьби з забруднювачами.  

Студентам, які навчаються на економічних і гуманітарних 
спеціальностях, рекомендується зробити на базовому підприємстві оцінку 
можливих, фактичних і запобіглих збитків від забруднення біосфери; 
розрахунок плати за забруднення навколишнього природного середовища; 
аналіз витрат на заходи щодо захисту навколишнього середовища, виробничих 
приміщень, робочих місць з метою розробки ефективних рішень щодо 
зниження викидів у навколишнє середовище, приведення величин діючих 
факторів до оптимальних і допустимих, що регламентуються санітарними 
правилами і нормами, які діють на території України. 

Висновки: Кожний інженер та фахівець при удосконаленні та розробці 
нового технологічного об’єкта, устаткування чи виробничого процесу повинен 
розуміти, який вплив на стан навколишнього середовища та здоров’я людини 
вони будуть мати. Тому глибока і всебічна розробка питань охорони праці та 
навколишнього середовища є необхідною умовою виконання дипломних 
проектів (робіт), де складовою частиною повинні бути розділи "Охорона праці" 
та "Охорона навколишнього середовища", зміст яких повинен відповідати 
основній темі диплому. 

 Література: 
1. Таірова Т. М. Методологічні засади моніторингу виробничого

травматизму: Монографія. – К.: “Основа”. – 2014. – 201 с. 
2. Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки // Затверджено 
Законом України від 4 квітня 2013 року № 178-VII. 



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 187

РОЗРАХУНОК ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ 
СУДНОВИХ МОДУЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ 

УДК 627.043 

Автори: Щедролосєв О.В., д-р техн. наук, проф.; Терлич С.В., ст. викладач; 
Стрембицький О.В., магістрант 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 
Херсонська філія 

Для обґрунтування вибору конструкцій елементів зашиття пропонується 
виконання ряду досліджень та розрахунків, пов’язаних із фізичними 
параметрами ізолювання й негоріння елементів, геометричні показники яких 
запропоновано авторами [1, 2] , а також прийнято до уваги результати [3]. 

При виникненні пожежі за причинами, наведеними вище, густину 
теплового потоку q  (Вт/м2) який передається за рахунок теплопровідності, 
прямо пропорційно градієнту температури grad(T), К/м, тобто: 

,)grad(q TT                                  (1) 
де:  λ – коефіцієнт теплопровідності композитної панелі (сандвіч-панелі), 

Вт/(м·К), який розраховується дослідним шляхом у залежності від тиску, 
структури, питомої ваги, вологості пористості. 

Знак «мінус» вказує на те, що параметри q  та grad(T) мають протилежні 
напрями, якщо їх вважати векторами. 

За рахунок теплопровідності перебірки, яка зашита композитними 
панелями з урахуванням формули (1) та співвідношенням, відомого із фізики 
твердого тіла Δq = - (λ·T) [4] рівняння теплопровідності (1) 
прийме вигляд: 
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де: ρ – середня масова густина композитної панелі, кг/м3 ; 
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    композитної панелі,  при кількості шарів n; 
    С – загальна тепломісткість, Дж / (кг·К); 
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  – швидкість змінення температури, К/с;

    Vq – густина теплового потоку джерела тепла, Вт/м2. 
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При розв’язанні рівняння (2), можливо визначити температурне поле в 
елементі зашиття. При цьому  функція, яку треба представити, T(x, y, z, t) 
повинна відповідати закону збереження енергії. В той же час, для отримання 
єдиного розв’язку рівняння (2) необхідне виконання наступних вимог: 

- геометричних, згідно яким задається площинна  форма та розміри 
зашивочної панелі [3]; 

- фізичних, які завдаються властивостями тепла λ, ρ та С; 
- початкових умов, які встановлюють розповсюдження температури в 

початковий момент часу; 
- граничних умов, які визначаються у залежності від розмірно-

конструктивних та функціональних особливостей конкретного приміщення. 
Граничні умови визначають температуру на поверхні перебірки, як 

функцію координат і часу. Також необхідно задати густину теплового потоку 
(або складові коефіцієнту температури яка є нормаллю до поверхні) 
декоративного зашиття у вигляді  функції координат та часу. У дослідженні 
аналізувалися температури рідких та газоподібних складових, які мають місце 
бути у приміщенні. 

Для спрощення математичних викладок, прийнято температуру 
забортної води Т1 сталою величиною у залежності від району експлуатації 
плавучої споруди. Також вважається, що початкова температура усіх 
елементів зашиття є однаковою, тобто: .const),,(
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З метою уточнення математичних розрахунків без зміни похибок 
введено нову величину – надлишок температури – u: 
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,                                       (3) 

Тоді рівняння теплопровідності матиме вигляд: 

,2 ua
t
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де:  а – коефіцієнт теплопровідності, м2/с. 
Початковою умовою при t = 0 є вираз const.00
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Граничними умовами прийнято, що густина теплового потоку біля 
зовнішньої стінки зашиття qСТ , яку можна розрахувати, як: 

,)( 1 CTCTCT uTTq                                (5) 
де: α – коефіцієнт тепловіддачі між відсіками у разі пожежі, Вт/(м2·К); 
     ТСТ – температура панелі зі сторони полум’я, К; 

З іншої сторони густина теплового потоку складатиме: 

,)()( CTCTCT n
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               (6) 

де: 
n

T


  – похідна температури панелі по нормалі до поверхні, К/м.
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Проаналізувавши рівняння (5) та (6) можна стверджувати, що: 

,)( CTCT n

u
u






 (7) 

З’ясовано, що результати розв’язку рівняння (4) залежить виключно від 
форми панелі (площинної, або з погибом), відповідного розміру висоти 
приміщення (довжини панелі) L, теплофізичних властивостей  

,






С

початкової умови u0, умов теплообміну з оточуючим середовищем, 

тобто коефіцієнтом тепловіддачі α. 
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ЗАХИСТ ВІД ЛАЗЕРНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ  
В СУДНОБУДУВАННІ 

УДК 614.8 

Автор: Тубальцев А.М. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 

Херсонська філія 

 Унікальні властивості лазерного випромінювання ( ЛВ ) обумовлюють ши-
роке застосування лазерних установок у суднобудуванні, особливо при різанні 
корпусного металу. Проте лазерну технологію супроводжує комплекс небез-
печних і шкідливих виробничих чинників, до дії яких схильний персонал. Небез-
печні і шкідливі чинники, які можуть виникати при експлуатації лазерів, зале-
жать від класу небезпеки лазерів. 
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 Лазери за ступенем небезпеки випромінювання, що генерується ними, 
поділяються на чотири класи: І – лазери, вихідне випромінювання яких не 
представляє небезпеки для очей і шкіри ; ІІ – лазери, вихідне випромінювання 
яких представляє небезпеку при опромінюванні очей прямим або дзеркально 
відбитим випромінюванням ; ІІІ – лазери, вихідне випромінювання яких пред-
ставляє небезпеку при опромінюванні очей прямим, дзеркально відбитим, а також 
дифузно відбитим випромінюванням на відстані 10 см від дифузно відзер-
калювальної поверхні  і при опромінюванні шкіри прямим і дзеркально від-
битим випромінювання ; ІV – лазери, вихідне випромінювання яких пред-
ставляє небезпеку при опромінюванні шкіри дифузно відбитим випромі-
нюванням на відстані 10 см від дифузно відзеркалювальної поверхні   

 Для класифікації технологічних лазерних установок виробники вимі-
рюють рівень лазерного випромінювання в робочій зоні і порівнюють їх з ГДР. 

 Клас небезпеки лазерів, що не відносяться до технологічних установок, 
визначається виробником підприємства за вихідними характеристиками 
випромінювання відповідно з нормативами. 

 Лазери, що генерують випромінювання у видимій області спектра, класи-
фікуються за первинними і вторинними біологічними ефектами. При цьому 
вибирається найбільший з відповідних класів. 

 Під впливом лазерного випромінювання відбувається порушення життє-
діяльності як окремих органів, так і організму в цілому. При дії на клітини тка-
нини і організм в них виникають гістохімічні і біохімічні зміни, а також пато-
фізіологічні ефекти. 

 При великих інтенсивностях опромінювання можливі пошкодження внут-
рішніх органів, які мають характер набряків, крововиливу, кровотечі, омертвляння 
тканин та ін. При дії на кров можлива деформація червоних кров’яних тілець. 
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Секція № 7 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ 

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ 
ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УДК 658.5 

Автори: Благодатний В.В., канд. техн. наук, доцент; Редченко Т.С., студент 
Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

Процеси очищення повітря на сучасному фармацевтичному підприємстві 
застосовуються як у системах вентиляції «чистих приміщень», так й у систе-
мах очищення відхідних газів. Проведення таких технологічних операцій як 
приготування лікарських препаратів, їхніх компонентів та іншої продукції потре-
бує застосування повітря підвищеної якості. З іншого боку, виділення пилу та 
газоподібних шкідливих речовин у процесах виготовлення ліків зумовлює не-
обхідність розробки високоефективних апаратів очищення викидів від забруднень . 

З метою визначення раціональних засобів очищення атмосфери прове-
дено аналіз вимог до складу повітряного середовища, що використовуються у 
різних технологічних процесах фармацевтичної промисловості, а також дослід-
ження кількісного та якісного складу і характеристик різних видів відхідних 
газів даної галузі. 

Проведено структурний аналіз технологічних схем новітніх установок 
очищення повітря на фармацевтичних підприємствах. Встановлено, що 
основними технологічними вузлами систем вентиляції «чистих приміщень» 
повинні бути блок попереднього фільтрування, блок глибокого очищення та 
блок знезараження, а для системи відхідних газів  − блоки очищення від 
аерозолів, фізико - хімічної обробки та знезараження. 

Проведено техніко – економічний аналіз перспективного обладнання для 
очищення повітря виробничих приміщень фармацевтичних підприємств та 
запропоновано використовувати для глибокого очищення повітря установку 
типу ULPA, яка може забезпечувати як необхідний рівень якості повітря 
«чистих приміщень», так і відповідність кінцевих характеристик відхідних 
газів нормативним показникам. 
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РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ  
СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПАТ "ЮГЦЕМЕНТ" 

УДК 658.5 

Автори: Благодатний В.В., канд. техн. наук, доцент; Тянулін Д.А., 
студент  

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 

Будівельна промисловість України належить до галузей виробництва, що 
інтенсивно розвиваються впродовж останнього десятиріччя. Особливо це 
стосується виробництва цементу, де проводиться реконструкція існуючих 
виробничих потужностей, збільшується кількість сировини, що 
переробляється, впроваджуються нові  технологічні процеси. Відповідно, 
зростають обсяги та змінюється якісний склад  стічних  вод цих підприємств. 
Тому актуальною проблемою для цементної промисловості є розробка та 
вдосконалення систем водовідведення. 

Проведено аналіз кількісного та якісного складу стічних вод, що 
утворюються на ПАТ «ЮГцемент», розташованому у смт. Ольшанське 
Миколаївської області.. Визначено основні види  забруднюючих речовин , які 
містяться у виробничих та зливових стоках підприємства. Встановлено, що 
найголовнішими завданнями є очищення стічних вод від завислих речовин, 
нітритів, нітратів , азоту амонійного , сульфатів та хлоридів. Виконано оцінку 
впливу окремих технологічних процесів на кількість стічних вод. Проведено 
аналіз існуючого стану очисних споруд на підприємстві. 

Здійснено порівняльну оцінку сучасних систем водоочищення 
підприємств будівельної промисловості, а також розглянуто основні варіанти 
їхніх елементів. Проведено структурний аналіз систем водовідведення і 
встановлено, що до їх складу повинні входити блок попереднього очищення 
від завислих речовин, блок фізико – хімічної обробки стічних вод , блок 
доочищення та блок  утилізації осаду  .  

Розроблено раціональну систему очищення стічних вод, до складу якої 
входять пісковловлювач, установка напірної флотації, коагуляції та 
флокуляції, а також напірний механічний фільтр доочищення води. 
Зневоднення осадів фізико - хімічної обробки здійснюється за допомогою 
фільтр – преса, після чого осад спрямовують на спалювання. Запропонована 
схема забезпечує  ефективну експлуатацію водоочисного обладнання та 
зменшення концентрації забруднюючих речовин у стоках до рівня, який 
дозволяє спрямовувати очищені води у систему оборотного постачання 
технологічної води цементного виробництва. 
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ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ 
КОМПЛЕКСУ З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ФОСФОРИТІВ  

ТОВ МСП «НІКА – ТЕРА» 

УДК 504.5 

Автори: В.В.Благодатний 1, канд. техн. наук, доц.; О.С. Доброскок 2 
1 Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова; 
2 ТОВ МСП «Ніка – Тера» 

Перевантаження фосфоритів в портах України відновлене з 2004 року, 
Аналіз статистичних даних з того часу по сьогодення  свідчить про  стійку 
тенденцію до зростання обсягів перевантаження цих речовин, що робить 
актуальним завдання  захисту прибережної зони морських портів . Негативний 
вплив на довкілля процесів зберігання екологічно небезпечних вантажів та 
проведення  вантажно - розвантажувальних робіт становить суттєву проблему, 
для вирішення якої необхідне проведення комплексних досліджень складу та 
обсягів забруднень атмосфери, а також розробка комплексу заходів зі 
зниження викидів до допустимих значень. Тому аналіз негативного впливу на 
довкілля і підвищення екологічної чистоти технологічних процесів повинні 
мати системний характер і базуватися на сучасних методах досліджень. 

Проведено аналіз технологічних процесів перевантаження фосфоритів. 
Воно може  відбуватися за наступними схемами: трюм - хопер( мінераловіз ); 
трюм - склад; трюм - автотранспорт; склад - хопер(минераловіз); склад – авто-
транспорт; автотранспорт - склад. Роботи здійснюються вантажоприй-
мальними модулями або кранами, оснащеними грейферами. Фосфорити скла-
дують на відкриті майданчики тимчасового накопичення сипких матеріалів у 
штабеля з подальшим перевантаженням у вагони і автотранспорт. Можлива 
робота по прямому варіанту. 

Визначено основні джерела забруднень довкілля на причалах ТОВ МСП 
«Ніка – Тера», де відбувається перевантаження фосфоритів, проаналізовано 
данні по викидам у атмосферне повітря. Встановлено, що акваторія Бузького 
лиману, на березі якого розташований комплекс з перевантаження фосфоритів, 
може забруднюватися завислими речовинами за рахунок пилу, що осідає на 
водну поверхню при виробничих процесах, здувається з палуби судна, тери-
торії комплексу, або міститься в дощових та снігових стічних водах, що 
змиваються з території комплексу. Найбільший вклад в забруднення атмо-
сфери вносить перевантаження фосфоритів на склад. 

Проведений порівняльний  аналіз технічних показників існуючих систем 
та засобів очищення повітря на перевантажувальних комплексах вітчизняних 
та зарубіжних портів. За результатами аналізу ефективності та продуктивності 
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варіантів технологічних схем запропоновано системи очищення повітря зі 
циклоном та мокрим пиловловлювачем 

Як показали проведені дослідження, розроблені заходи забезпечують 
очищення повітря при проведенні робіт з перевантаження фосфоритів від 
аерозолів та газоподібних шкідливих домішок з необхідною ефективністю. 

ЕКОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ СЕРНА 
(ПРИТОКА СТИРУ) 

УДК 504.3.054 

Автори: Вакулік С. В.1, Тарасенко С.О.2, Жданюк Б. С.1 
1Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; 
2Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Малі річки є найбільш вразливими до антропогенних впливів та най-
частіше є шляхом розповсюдження забруднень та їх акумуляції. Актуальним 
являється контроль якості поверхневих і підземних вод, що є невід’ємною 
частиною охорони природних вод. Зміна екологічного стану малих річок впли-
ває на виконання покладених на них екологічних, економічних та соці-альних 
функцій, а також функціонування великих річок, притоками яких вони є. Все 
це обумовлює велику їх вразливість при інтенсивному природокористуванні у 
межах водозборів. Вище сказане підтверджує актуальність дослідження. 

У ході аналізу різночасової структури річки ми виявили, що річка Серна 
зазнала меліоративних заходів (будівництво нових річок-каналів та 
подовження існуючих водотоків): упродовж 1923-2013 рр. сумарна довжина 
гідромережі зросла у 2 рази, а кількість водотоків − у 5 разів. Сьогодні 
переважна більшість річок басейну р. Серна має прямолінійні русла, що 
свідчить про антропогенне втручання − спрямлення річищ. У басейні також 
створено декілька штучних водойм – ставків. За словами старожилів, за 
останні 50 років змінилася і водність річки у бік її зменшення. Внаслідок 
зростання рівня меліорованості у басейні зменшилася площа заболочених 
територій та боліт. У 1923 р. вони займали 13,3% площі водозбору, сьогодні − 
5,2% [2]. 

Важливе значення в гідрохімічному аналізі басейнових систем має 
екологічна оцінка якості поверхневих вод, яка наведена в табл. 1 та на рис. 1. 
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Рис. 1. Середня концентрація основних азотовмісних сполук у 
поверхневих водах р. Серна [1] 

Таблиця 1 
Аналіз проб води р. Серна на азотовмісні сполуки 

станом на 12.08.2012 р. і 14.08.2013 р. (за Т. С. Павловською) 

Створ №1 
(с. Юнівка) 

Створ №2 
(смт. Торчин) 

Створ №3 
(с. Рокині) 

Показники та 
інгредієнти 

ГДК 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Азот амонійний, 

мг/дм3 
0,39 0,27 0,4 0,26 0,42 0,27 0,41 

Азот нітратний, 
мг/дм3 

9,1 0,06 0,04 0,05 0,02 0,04 0,01 

Азот нітритний, 
мг/дм3 

0,02 0,005 0,007 0,003 0,005 0,005 0,006 
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Таблиця 2 
Середньорічні і сезонні значення основних гідрохімічних і 

бактеріологічних характеристик якості води р. Серна за 2010 р. [3] 
Весна Літо-Осінь Середні за рік Характеристики 

якості води 
Розмірність 

Гирло Середт
ечія 

Гирло Середт
ечія 

Гирло 
ГДК Переви-

щення 
ГДК 

Мінералізація і головні іони: 
НС мг/дм3 310 365 331 365 321 300 + 
S мг/дм3 29.1 32.1 36.8 32.1 33.0 500 - 
С мг/дм3 23.8 25.6 20.3 25.6 22.1 350 - 

C мг/дм3 59.9 65.6 61.3 65.6 60.6 180 - 
M мг/дм3 34.7 42.5 34.9 42.5 34.8 0,03 + 

Nа+ + К+ мг/дм3 11.5 13.8 18.4 13.8 15.0 170 - 
Зважені речовини мг/дм3 — 30.0 38.5 30.0 38.5 30 + 

Біогенні компоненти: 
N мг/дм3 0.33 1.04 0.78 1.04 0.56 40 - 
N мг/дм3 0.004 0.024 0.035 0.024 0.020 3,3 - 
N мг/дм3 0.27 0.44 0.63 0.44 0.45 45,0 - 
залізо мг/дм3 0.16 0.26 0.13 0.26 0.14 0,3 - 
фосфор мг/дм3 0.043 0.065 0.055 0.065 0.049 0,2 - 
БПК5 мг/дм3 2.40 3.36 2.98 3.36 2.69 2,25 + 
Кисень мг/дм3 10.4 9.95 10.0 9.95 10.2 4-15 - 
СО2 мг/дм3 9.90 15.9 10.3 15.9 10.1 6-30 - 
pH — 6.68 6.69 6.70 6.69 6.69 6,5-8,5 - 

З даної таблиці видно, що азот амонійний в 2013 році перевищив 
гранично допустиму концентрацію забруднюючих речовин в усіх трьох 
створах, інші ж два показники знаходяться в межах норми (рис. 1). Основні 
гідрохімічні та бактеріологічні характеристики якості води р. Серна за 2010 рік 
наведено в табл. 2. 

Можна стверджувати, що гідрокарбонат іон, магній, зважені речовини та 
БСК5 перевищують гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у 
поверхневих водах річки Серна. Це пов’язано з тим, що річка Серна протікає в 
Пн-Зх напрямку, на відстані 1,5 км від сміттєзвалища, яке розташоване в 
басейні річки.  

Для р. Серна характерним є те, що максимальні значення важких металів 
припадають на період спаду повені. Загальна мінералізація води в річці та 
концентрація важких металів збільшується у весняний період, так як в цей час 
відбувається збільшення стоку води із водозбірної території [2]. 

В цей час, за рахунок вимивання поверхневим стоком рослинного 
покриву і поверхневих шарів ґрунту, спостерігається збільшення виносу 
важких металів таких, як цинк, кобальт, нікель, свинець із водозбірної 
території. В період межені концентрація мікроелементів – найменша. 
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Відмінності у концентрації хімічних елементів в різні гідрологічні періоди, 
крім всього, залежить від впливу існуючого і законсервованого сміттєзвалища. 

Встановлено, що загальна мінералізація під час досліджень змінювалась 
від 285 до 622 мг/л. Можна відмітити, що за хімічним складом вода в р. Серна 
відноситься до сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого типу [1, 4]. 

Таблиця 3 
Використання свіжої води в районах басейну р. Серна (млн. м3) [4] 

Район 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2014 
Локачинський 8,0 4,1 1,2 1,5 1,4 1,4 1,1 1,2 1,3 

Луцький 13,0 4,9 5,0 8,2 11,0 11,3 9,3 10,0 10,9 
Рожищенський 5,5 2,0 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,7 1,8 

Господарська діяльність людини в межах басейну суттєво впливає на 
стан і використання водних ресурсів. Для аналізу використання водних ресур-
сів на території басейну р. Серна використані статистичні дані за 9 років. В 
цей період обсяг споживання свіжої води в Локачинському районі зменшився 
в 6,7 раза (з 8,0 млн. м3 до 1,2 млн. м3); в Луцькому районі – в 1,3 рази (з 13,0 
млн. м3 до 10,0 млн. м3); у Рожищенському районі – в 3,2 рази (з 5,5 млн. м3 до 
1,7 млн. м3). Це простежується у всіх сферах господарської діяльності людини: 
у комунально-побутовій, промисловій, у сільськогосподарській, тощо [4]. Спожи-
вання свіжої води на території окремих регіонів наведено в табл. 3. видно, що най-
більш використовують свіжу воду в Луцькому районі, особливо в 1995 році (13,0 
млн. м3), а найменше в Локачинському районі – в 2010 році (1,1 млн. м3) (рис. 2).  

Висновки. Отже, домінуючим чинником у процесі трансформації 
річкових систем басейну річки Серна є антропогенний вплив, інтенсивність 
якого зростає з кожним десятиліттям, а відносна роль є значно вищою від ролі 
природних чинників. 
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ПИТАННЯ ВИБОРУ ПРОМИСЛОВОГО ПИЛОГАЗООЧИСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС» 

УДК 621.5 

Автори: Захаров Ю.В., Лук’янов А.В.  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Анотація. Висвітлено аналіз відомостей про викиди забруднюючих 
речовин на ТОВ ’’Елеваторпромсервіс’’ та сучасних методів і способів 
очищення атмосферного повітря від пилу. Виходячи із порівняльних 
характеристик наведені рекомендації щодо вибору пилоочисного обладнання  
на об’єкті дослідження. 

Ключові слова: ТОВ ’’Елеваторпромсервіс’’; атмосферне повітря; 
пилогазочистне обладнання, механічні пиловловлювачі; ЗІЛ-900; ІРП -1,5; ЗІЛ-
1600; АП-1800. 

Збільшення викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел на 
підприємствах за останні роки спостерігалося майже в усіх районах та містах 
області. Найбільш розповсюдженими речовинами забруднення атмосферного 
повітря в місті Миколаєві є пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид та 
оксид азоту та важкі метали. 

Однією з основних причин забруднення атмосферного повітря є низький 
рівень оснащення джерел викидів пилогазоочисним обладнанням.  

Також, достатньо гостро дана проблема стоїть для ТОВ ’’Елеватор-
промсервіс’’. 

ТОВ «Елеваторпромсервіс» організоване на базі ремонтно-механічних 
майстерень 1969 року. Постійною продукцією підприємства є обладнання для 
підприємств по зберіганню і переробці зерна. Якість обладнання та 
комплектуючих відповідає технічним умовам, за експлуатаційними 
характеристиками є одним з найкращих серед заводів виробленого в країнах 
СНД. Продукція, що реалізовується: ковші норійні; стрічки конвеєрні 
(транспортерні); норії стрічкові ковшові; ремені клинові; транспортери 
стрічкові) [1]. 

На підприємстві нараховується 17 джерела викидів, 7 з яких - 
організовані. В результаті функціонування підприємства в атмосферу 
потрапляє 16 хімічних сполук, валовий викид яких становить 1,418 т/рік. 
Найбільше процентне співвідношення валового викиду мають чотири 
компоненти, концентрації яких складають: діоксид азоту - 0.07786 мг/м2 
(ГДКм.р. - 0,916 мг/м2); залізо та його сполуки - 0,01840 мг/м2 (ГДКм.р.  - 0,046 
мг/м2) манган та його сполуки — 0,00660 мг/м2 (ГДКм.р.  - 0,660 мг/м2; пил 
абразивно-металічний - 0,26350 мг/м2 (ГДКм.р.  - 0,527 мг/м2) [1]. 
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Фонові концентрації у атмосферному повітрі, на території у зоні впливу 
об’єкта, за такими речовинами, як: діоксид азоту, залізо та його сполуки, 
манган та його сполуки, пил, не перевищують діючі гігієнічні нормативи [1]. 

Найбільш поширеними забрудненими речовинами є: речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом; діоксид 
азоту; оксид вуглецю. Їх загальна сума від стаціонарних джерел – 0,806 т/рік 
(за фактичним та потенційним обсягами викидів). За потужністю викиду, із 
джерел неорганізованих викидів, найбільшими забруднюючими речовинами - 
діоксид азоту (ДВ № 16 - 2,24000 кг/год), залізо та його сполуки (ДВ № 16 - 
1,55200 кг/год), речовини у вигляді суспендованих твердих часток 
недиференційованих (ДВ № 3,15, усього -  0,3456 кг/год); оксид вуглецю (ДВ 
№ 16 – 0,40000 кг/год) [1]. 

На даному об’єкті доцільніше застосовувати механічні пиловловлювачі.  
Механічні пиловловлювачі працювати довгий час без обслуговування з 

малими енергетичними витратами [2]. 
Для збільшення ефективності очищення повітря на підприємстві можуть 

бути запропоновані наступні апарати: ЗІЛ-900; ІРП -1,5; ЗІЛ-1600; АП-1800. 
1) Основними перевагами ІРП-1,5 є: простота в експлуатації; на ІРП-1,5

двигун встановлюється більш потужний, ніж на інші зазначені агрегати, що 
згодом дає хорошу продуктивність (кількість чистого повітря в м3 становить 
1500). Додатково пиловловлюючі агрегати-ІРП 1,5 оснащені бункером для 
осаджуваного пилу [3]. 

Агрегат здійснює двоступеневу очистку повітря. Перша ступінь 
очищення – сухий циклон; друга ступінь – чотирнадцяти рукавний матерчатий 
фільтр [3]. 

2) Агрегати пиловловлюючі (АП – 1800) здійснюють двоступеневу
очистку повітряного середовища, що подається з робочої зони. Має два 
ступеня очищення, перший: сухий циклон, другий: тканинний рукавний 
фільтр. Ефективність пиловловлення - 98 % [3]. 

3) ЗІЛ-900 та ЗІЛ-1600. Основними перевагами ЗІЛ є: простота в
експлуатації; очищення повітря до ГДК; економія електроенергії та тепла за 
рахунок повернення очищеного повітря в приміщення. 

Висновки 
1. Виходячи з економічних показників, ефективності пиловловлювання,

запиленності на підприємстві доцільно використовувати ЗІЛ-900. 
2. В результаті проходження потоку повітря агрегат відфільтровує

більше 99% пилу. Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря ТОВ 
’’Елеваторпромсервіс’’, при використанні ЗІЛ-900, не перевищують норми 
ГДК. 
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ  
ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ 

УДК 338.2:504.03 

Автори: Літвак С.М.,  Літвак О.А., Озерна К.С. 
Національний університет  кораблебудування імені адмірала Макарова 

Планування регіонального розвитку на перспективу є дуже важливим 
кроком для вирішення соціально-економічних та екологічних проблем регіону. 
Визначення екологічного стану території області і ступеня антропогенного 
навантаження у розрізі адміністративно-територіальних одиниць дає змогу 
дослідити екологічні проблеми та визначити спрямованість природоохоронних 
заходів.  

З метою оцінювання рівня антропогенного навантаження на довкілля 
території регіону комплексом шкідливих речовин доцільно використовувати 
інтегральний показник забруднення окремих його компонентів: 
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де уатм і, уводн і і увідх і  � обсяги викидів в атмосферне повітря, обсяги 
відведених стічних вод у водні об’єкти і обсяги утворених токсичних відходів 
І-ІІІ класу небезпеки відповідно в i-му адміністративно-територіальному 
утворенні області; 

і
уатм ,

і
уводн і

і
увідх – середнє значення обсягів викидів

забруднюючих речовин, середнє значення обсягів скидів стічних вод  у водні 
об’єкти по області і середнє значення обсягів утворених токсичних відходів І-
ІІІ класу небезпеки по області відповідно. 

 На основі отриманих інтегральних показників забруднення окремих 
компонентів довкілля розраховуємо узагальнюючи інтегральні показники 
забруднення територій адміністративних утворень: 
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Використовуючи узагальнюючі інтегральні показники забруднення 
доцільним є проведення ранжування адміністративно-територіальних утворень 
області за ступенєм антропогенного навантаження на довкілля. 

Розрахунок узагальнюючого інтегрального показника рівня 
антропогенного навантаження та рейтинг адміністративно-територіальних 
утворень Миколаївської області представлено на рис. 1 і рис. 2. 

Рис. 1 – Рейтинг антропогенного навантаження міст Миколаївської 
області 

Рис. 2. Рейтинг антропогенного навантаження районів Миколаївської 
області 
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Виявлено, що за обсягами антропогенного навантаження на довкілля 
райони Миколаївської області значно відрізняються один від одного. Це 
визначає різні можливості даних територій щодо самоочищення і природної 
утилізації побутових і виробничих відходів. Найвищі обсяги забруднення 
навколишнього середовища у 2014 р. мають Веселинівський (узагальнюючий 
інтегральний показник сягає 2,35), Миколаївський (1,26), Арбузинський (1,34) 
та Жовтневий  (1,19) райони. До найменш забруднених районів області слід 
віднести Єланецький (0,12), Братський (0,14) та Казанківський (0,16). Високе 
значення узагальнюючого інтегрального показника для Веселинівського 
району пояснюється у першу чергу значними обсягами викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря (1919 т) та великими обсягами утворених 
небезпечних відходів (34,4 тис. т). За обсягами утворення відходів це 
найвищий показник серед усіх районів та міст області.  

Місто Миколаїв як обласний центр, де проживає значна кількість 
населення та розташовано багато підприємств, має високі показники 
забруднення атмосферного повітря як стаціонарними так і пересувними 
джерелами,  а також відзначається найбільшими скидами забруднених стічних 
вод у поверхневі водойми. До найбільших забруднювачів атмосферного 
повітря відносяться такі підприємства:   Миколаївське ЛВУМГ ПАТ 
«Укртрансгаз», ПАТ «Миколаївгаз», ПАТ «ЮГцемент», ТОВ «Миколаївський 
глиноземний завод», сумарні викиди яких склали 10,194 тис. т, або 64 %, від 
викидів усіх стаціонарних джерел та 78 % від викидів основних 
забруднювачів. 

Враховуючи  рівень забруднення довкілля окремих адміністративних 
утворень області доцільним і дійовим є поділ заходів зі збереження і 
відновлення природних ресурсів з урахуванням природно-кліматичних та 
виробничих особливостей території. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ  
В АВТОНОМНІЙ СИСТЕМІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  
ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ М. МИКОЛАЄВА 

УДК 620 

Автори: Літвак С.М., к.т.н., професор; Рура К.О., студент 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

В даний час потреба в теплопостачанні та гарячому водопостачанні 
забезпечується централізованими системами від єдиного потужного джерела з 
розгалуженими багатокілометровими тепловими мережами, що забезпечують 
постачання гарячої води від джерела тепла до споживача. При цьому 
надійність такої протяжної системи теплопостачання падає, так як у випадку 
аварії на одній ділянці велика кількість споживачів залишається без тепла та 
гарячої води. Друга проблема пов'язана поганою якістю послуг, а також 
невідповідність у співвідношенні ціна-якість, так як тарифи збільшуються, а 
трубопроводи і теплотраси зношуються, що призводить до значних втрат тепла. 

Світова практика організації теплопостачання та гарячого водо-
постачання в побуті та на виробництві демонструє, що перевага віддається 
автономному джерелу взамін централізованого. 

В якості автономного джерела енергії найчастіше використовують 
твердопаливні котли. Тенденція до дорожчання традиційних видів енергії 
змушує до пошуку альтернативних видів енергії. Тому все більше людей 
переконуються в ефективності котлів на твердому паливі. Використання в 
опалюванні таких регенераційних  видів палива є безпечним для довкілля. А 
оскільки вид енергії є умовно поновлюваним, то не спостерігається тенденції 
до його дорожчання.  

В якості палива для таких котлів виступає буре вугілля, деревина, 
кам'яне вугілля, пресовані брикети. Крім того, на сьогоднішній день 
зустрічаються моделі, що функціонують на торфі. 

Таке опалювальне обладнання як твердопаливні котли надає можливість 
сформувати досить комфортне опалення в місцях, куди ще не дотягнулися 
газопроводи, а, можливо, і лінії електропередач. Останнім часом їх досить 
часто використовують як запасний котел, здатного впоратися з 
непередбачуваними навантаженнями на опалювальну систему в морозні дні, а 
також у разі виявлення дефектів у головній системі опалення. 

Жовтнева районна лікарня, що розташована у м. Миколаєві по пр. 
Жовтневому, 336 була  підключена до централізованого теплопостачання , але 
через низьку якість послуг та підвищення тарифів у 2015 році відбувся перехід 
на автономне теплопостачання. 
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В результаті реконструкції котельні Жовтневої районної лікарні   були 
встановлені три твердопаливні котли – 2 котла "Kalvis-600" і 1 котел"Kalvis-
600M" (з механічною топкою) теплопродуктивністю  600 кВт кожен. Теплове 
навантаження на котельню – 1,36 МВт : 0,94 МВт на опалення та 0,42 МВт на 
гаряче водопостачання.  Встановлена потужність котельні – 1,8 МВт [1] . 

У процесі експлуатації об'єкта,  джерелами утворення забруднюючих 
речовин є  водогрійні  твердопаливні котли.  Для визначення рівня 
забруднення приземного шару атмосфери викидами забруднюючих речовин 
було проведено розрахунок на IBM PC/AT за програмою автоматизованого 
розрахунку забруднення атмосфери «ЭОЛ-2000» (Windows,версія 3.1) ,яка 
була розроблена ТОВ «СОФТ ФОНД»(м.Київ) і рекомендована Міністерством 
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 
(11-5-65 від 07.05.1998р.) 

Аналіз результатів розрахунків показав, що максимальні концентрації 
забруднюючих речовин, створювані викидами з урахуванням фону, складають: 

- азот двоокис - 0,245 ГДК, в тому числі фон - 0,21 ГДК, внесок джерела 
- менш 0,05 ГДК; 

- вуглецю окис - 0,291 ГДК, в тому числі фон - 0,29 ГДК, внесок 
джерела-менш 0,05 ГДК; 

- зважені речовини (зола) - 0,400 ГДК, в тому числі фон - 0,40 ГДК, 
внесок джерела - менш 0,05 ГДК;  

- метан - менше 0,05 ГДК 

Висновки 
При виконанні розрахунку викидів забруднюючих речовин від двох 

котлів "Kalvis-600" і одного котла "Kalvis-600M" розраховані концентрації 
свідчать про те, що рівень забруднення атмосфери від джерела викидів є 
незначним і не робить негативного впливу на атмосферне повітря в районі 
своєї діяльності. Однак для подальшого забезпечення нормативного стану 
навколишнього середовища та екологічної безпеки запропоновано проведення 
наступних заходів: 

− зберігання відходів експлуатаційної діяльності у спеціально 
відведених місцях  з урахуванням санітарних норм і техніки безпеки з 
наступним вивезенням їх у встановленому порядку або передачею 
спеціалізованим підприємствам;  

− зберігання запасу дров в приміщенні котельні на твердому підставі;  
− використання антикорозійного захисту всіх металевих будівельних 

конструкцій; 
− відведення атмосферних опадів з покрівлі по водонепроникному 

вимощенні. 
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Таблиця - Результати розрахунку  викидів забруднюючих речовин 
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ОЦІНКА РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ РІЧКОВОГО СТОКУ  
В БАСЕЙНІ РІЧКИ ПІВДЕННОГО БУГУ 

ЯК СКЛАДОВОЇ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

УДК 504.03 (282.247.318) 

Автори: Магась Н.І. (1), Трохименко Г.Г. (1), Заворотня І.К. (2) 
1 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; 
2 Державна екологічна інспекція України в Миколаївській області  

        Інтенсивна господарська діяльність в басейні будь-якої річки значно
впливає на кількісні та якісні показники її стану та призводить до певних 
антропогенних навантажень. Основними проблемами, що виникають в 
результаті такої діяльності та нераціонального використання водних ресурсів у 
басейнах середніх та малих річок є їх забруднення, виснаження, тощо. 

Для характеристики антропогенного навантаження на водні ресурси у 
басейні Південного Бугу було враховано такі показники, як показник фактичного 
(повного) використання річкового стоку, показник безповоротного 
водоспоживання річкового стоку, показник скиду води у річкову мережу, показник 
скиду забруднених стічних вод у річкову мережу. 

Найменування 
забруднюючої 
речовини 

Коефіцієнти 
емісії 

Максимально 
разові викиди 

Валові 
викиди 

Приземна концентрація 
забруднюючої речовин 

Максимальна 
концентрація 

Фон 

г/ГДж г/с т/рік Частки ГДК Частки 
ГДК 

Азоту двоокис  200  0,3150  2,5987  менш 0,05  0,21  
Вуглецю окис  195  0,3072  2,5338  менш 0,05  0,29  
Зола  42,7  0,0101  0,0832  менш 0,05  0,40  
Метан  5  0,0079  0,0650  менш 0,05  -  
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За даними державної статистичної звітності, з басейну Південного Бугу 
щорічно забирається в середньому 110 млн. м3 води. Однією з найбільш 
водоспоживаючих галузей є промисловість (в тому числі енергетика), на 
потреби якої використовується по басейну р. Південний Буг – 80,4 млн.м3 , або 
54,6% від загального водокористування. Найкрупнішими у області 
підприємствами – водокористувачами є ВП „ЮУ АЕС”, ДП „Суднобудівний 
завод ім. 61 комунара”, Первомайська, Мигіївська ГЕС та Ташлицька ГАЕС, 
ВАТ ”Миколаївська ТЕЦ”, ТОВ ”Миколаївський глиноземний завод”. 

Показник фактичного (повного) використання річкового стоку у басейні 
Південного Бугу в межах Миколаївської області в середньому коливався в межах 
рівня «вище норми» (11-15%). Дуже високі показники (>20%) переважають в 
басейнах річок Південного Бугу (м. Южноукраїнськ, м. Нова Одеса), Чичиклеї, 
Бакшали, Гнилого Єланця, Громоклеї (м. Михайлівка), що свідчить про їхню 
неспроможність забезпечити соціально-економічний розвиток даного регіону. 
Рівень використання річкового стоку «вище норми» в басейнах річок Мертвовод 
(смт. Братське, м. Вознесенськ), Південний Буг (м. Вознесенськ, с. Сливине), Інгул 
(м. Миколаїв). В інших басейнах цей показник на низькому рівні (<10%). 

Показник безповоротного водоспоживання річкового стоку в басейні 
Південного Бугу коливається в межах рівня «близький до норми» (в середньому до 
10%), в басейнах річок Бакшала, Чичиклея – «дуже високий» (>25%); Південного 
Бугу (м. Нова Одеса), Громоклеї (м. Михайлівка), Гнилого Єланця – «високий» 
(20-25%); Південного Бугу (м. Южноукраїнськ, м. Вознесенськ), Мертвоводу – 
«вище норми» (11-19%). В інших басейнах річок показник безповоротного 
водоспоживання річкового стоку на низькому рівні (<10%). 

Важливою характеристикою антропогенного навантаження на водні ресурси 
є скид неочищених і недостатньо очищених стічних вод. Для маловодної 
Миколаївської області проблема забруднення водних ресурсів через скид 
господарсько-побутових і виробничих стоків  є актуальною, і значно 
ускладнюється відсутністю мереж централізованого водовідведення. В області 
зареєстровано 43 водокористувача, які здійснюють скид недостатньо 
очищених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти. 

Найбільший обсяг скиду так званих нормативно чистих без очищення 
зворотних вод в області здійснюється ВП «Южно-Українська АЕС», до складу якої 
належать Олександрівська ГЕС та Ташлицька ГАЕС. Обсяг скидів зазначеного 
підприємства складає 42% від загального скиду зворотних вод по області. 

З перевищенням встановлених нормативів скиди зворотних вод 
здійснюються переважно підприємствами комунальної сфери м. Первомайськ, 
смт. Ольшанське Миколаївського району, м. Баштанка, м. Миколаїв. 

Показники надходження в річкову мережу забруднених стічних вод у 
середньому по басейнах досліджуваних річок є низькими (<1− 6 %). Найгірші 
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показники - на рівні «вище норми» (16-49%) і «дуже високий» - у басейнах річок 
Південний Буг біля м. Южноукраїнськ, с. Сливине, р. Інгул - м. Миколаїв. 

Отже, загальний стан використання річкового стоку в басейні Південного 
Бугу за рівнем спільного впливу всіх зазначених показників антропогенного 
навантаження в середньому оцінено як «задовільний» в басейнах річок Інгул, 
Мертвовод, Громоклея, Південний Буг (м. Нова Одеса); «поганий» − в басейнах 
річок Бакшала, Чичиклея, Гнилий Єланць, Інгул (м. Миколаїв), Південний Буг (м. 
Вознесенськ, с. Сливине). Найкращі показники використання річкового стоку в 
басейнах річок Кодима, Синюха і стан водних об’єктів оцінено як «добрий». 

Розроблена методика може в подальшому застосовуватися для оцінки 
антропогенного навантаження в басейні річок, розробки необхідних заходів, 
щодо зниження рівня впливу джерел забруднення на водні об’єкти як 
Миколаївської області так і інших регіонів України. 

ПРИМЕНЕНИЕ ФЛОТАЦИОННОГО МЕТОДА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД ОТ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ 

УДК 622.765:628.162 

Автор: Невинский А.Г., к.т.н, доцент кафедры экологической химии 
Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова,  

г. Николаев 

Постановка проблемы. Серьезной проблемой в сфере охраны природы 
и здоровья человека является экологическая ситуация, возникшая в Украине в 
связи с накоплением химических веществ − пестицидов, как вида 
высокотоксичных отходов. 

Накопление непригодных к употреблению пестицидов на базах и 
складах хранения химических средств защиты растений (ХСЗР), связанное с 
запрещением применения одних препаратов, чрезмерно завышенной 
заявленной потребностью в других препаратах и формах и пр., активно 
происходило на протяжении 80…начале 2000-х годов. 

Предмет исследований. По приблизительной оценке [1] на 
сегодняшний день объемы накопления непригодных пестицидов в стране 
составляют до 20 тыс.т. К примеру, в результате обследования складов 
бывших коллективных хозяйств и баз АО «Сельхозхимия» в Одесской области 
было выявлено [2] около 800 т отходов пестицидов. По определяемому 
индивидуальному либо доминирующему в смеси компоненту 52% из них 
относятся к хлорорганическим (ХОП), 21% к фосфорорганическим и т.д. В 
отобранных пробах смесей неидентифицированных пестицидов ХОП 
присутствовали в 93,7% из них, что принципиально важно с позиций оценки 
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степени риска воздействия их на биообъекты. По данным [3] промстоки баз 
хранения ХСЗР емкостью 10 тыс.т при общем сбросе сточных вод до 36м3/сут. 
имели следующий состав, мг/л в пересчете на активное вещество: 

ДДТ (30% концентрат).45,5   Цинеб (80% концентрат)…41,5 ПХК…26,2  
ГХЦГ   10,3   Хлорофос (80% концентрат)  11,1   Сера коллоидная    94,5 
Нефтепродукты   300,0   Медный купорос…16,0       Мехпримеси…700,0. 
Обследование, практически, бесхозных складов, где хранятся накоп-

ленные отходы пестицидов, показало, что они не соответствуют требованиям 
безопасности и не исключают возможности поступления действующего начала 
препаратов в окружающую среду. На большинстве из них отсутствуют 
очистные сооружения, а там, где они номинально существуют, применяемые 
технологические схемы [4] не обеспечивают должного уровня очистки. 

Цель работы. Целью данной работы явилось выяснение основных 
физико−хи-мических закономерностей флотационной очистки сточных вод, 
имитирущих промстоки баз хранения ХСЗР, загрязненных ХОП, в частности 
ДДТ (4,4-дихлордифенилтрихлорэтан),  −ГХЦГ ( −гексахлорцик-логексан) и 
ПХК (полихлоркампфен). Возможность и целесообразность выделения ХОП 
из воды методом флотации была показана ранее [5]. 

На стадии поискового эксперимента объектами исследования служили 
разбавленные высокодисперсные суспензии ДДТ, эмульсии ПХК, растворы 
 −ГХЦГ (в которых он находится частично в истиннорастворенной форме, 
частично в виде суспензии), полученные ультразвуковым диспергированием  в 
воде (дистиллированной, речной, морской) чистого ДДТ (в присутствии или 
без стабилизаторов) или его 30% -го концентрата, ПХК и  −ГХЦГ. 
Концентрация ХОП была в пределах 5…25 мг/л. Размер диспергированных 
частиц находился для суспензии ДДТ в пределах от 0,5 до 5мкм,  для эмульсии 
ПХК от 0,5 до 3мкм, в случае  −ГХЦГ от 0,5 до 2мкм. Флотационную 
обработку  воды осуществляли на установке для флотации, путем продувания 
через нее диспергированного пористым материалом воздуха. В процессе 
флотации пробы воды периодически анализировали на содержание 
соответствующего ХОП. Анализ проводили по стандартной методике [6]. 

Результаты исследований. Экспериментально установлено, что основ-
ными факторами, влияющими на процесс флотационного выделения ХОП, явля-
ются значение рН обрабатываемой воды, природа и количество введенного в 
воду собирателя, концентрация в ней посторонних (растворенных и 
эмульгированных) органических веществ и электролитов, температура и пр. 

Из данных табл.1. следует, что методом безреагентной флотации вод, 
загрязненных ХОП, при оптимальных режимах ведения процесса может быть 
удалено свыше 90% суспензии ДДТ и 80% эмульсии ПХК, а также до 50% 
 −ГХЦГ. 
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Таблица 1 – Эффективность флотационной очистки сточных вод от 
значений рН стока 

Степень выделения ХОП. % 

ДДТ 
стабилизированного 

Значен
ие 
рН 

среды 

не 
стабилиз
и-рован-
ного 

синтанол
ом 

ДС-10 

сульфа-
нолом 

лауратом 
калия 

полученн
ого из 
30% 

концентр
ата 

 -ГХЦГ ПХК 

I. Без использования флотореагентов 

3 
4 
5 
6 
8 
10 

82 
92 
98 
88 
40 
22 
8 

92 
98 
98 
54 
28 
8 
8 

88 
86 
44 
− 
18 
8 
4 

92 
98 
78 
− 
26 
14 
4 

84 
79 
46 
− 
16 
4 
2 

32 
46 
40 
26 
16 
8 
− 

72 
86 
68 
32 
18 
10 
− 

II. С применением в качестве собирателя − анионактивного ПАВ −
лаурата калия (расход 0,1 моль/л) 

2 
3 
4 
6 
8 
10 

98 
98 
96 
32 
18 
4 

98 
98 
98 
32 
12 
6 

96 
94 
72 
24 
6 
2 

98 
98 
96 
18 
8 
4 

94 
90 
76 
16 
6 
4 

 68/94*

74/98 
56/72 
14/40 
8/22 
−/20 

92 
96 
84 
16 
14 
− 

III.С применением в качестве собирателя − катионактивного 
ПАВ − гексадециламина (расход 5 10−2 ммоль/л) 

2 
4 
6 
8 
10 
12 

32 
44 
80 
100 
94 
48 

28 
40 
86 
100 
86 
40 

28 

40 
64 
96 
92 
52 

38 
42 
80 
98 
90 
40 

30 
38 
68 
94 
88 
28 

24/32* 
34/− 
32/42 
40/60 
56/84 
34/92 

24 
30 
68 
98 
92 
44 

*)−Прим. В знаменателе приведены данные по флотоэкстракции 
 −ГХЦГ с применением дисперсии ундекана с расходом  «по маслу» 100 мг/л. 

Применение в качестве собирателей высокодисперсных частиц ХОП 
анионактивных (карбоновые кислоты или их калиевые мыла) и 
катионактивных (первичные алифатические амины) ПАВ, содержащих в своем 
составе от 10 до 18 атомов углерода, позволило существенно повысить степень 
флотационного выделения ХОП и интенсифицировать процесс флотации. В 
результате при 10 минутной флотационной обработке в оптимальном режиме 
достигалось, практически, полное удаление ХОП из воды. Наиболее 
эффективно процесс флотационного выделение ХОП протекал при 
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использовании анионактивных собирателей в интервале значений  рН от 2 до 
4, а при использовании катионактивных при рН от 6 до 10. Определено, что 
при этих условиях электрокинетический потенциал флотируемых частиц  
минимален и противоположен по знаку поверхностному заряду границы 
раздела фаз вода − воздух. Оптимальный расход собирателя не превышал при 
этом 5 10−2 ммоль/л обрабатываемой воды и лишь при  значительном 
содержании ХОП и посторонних веществ увеличивался вдвое.  

Способ флотационного выделения ХОП был испытан на загрязненных 
пестицидами природных водах и водах, имитирующих стоки баз хранения 
резервного фонда ХСЗР [3]. 

Таблица 2– Результаты опытов по флотационной очистке от ХОП воды, 
имитирующей промстоки базы хранения ХСЗР 

Степень выделения ХОП, %, на 
флотационной установке типа 

Расход 
собирателя 
ммоль/л пневматичес

кой 
импеллерно

й 
напорной 

Значение 
рН 

среды 

Флотареагент 
(собиратель) 

cтупень 
I        II 

cтупень 
I        II 

cтупень 
I        II 

cтупень 
I        II 

2…3 
лаурат калия 
лауриновая 
кислота 

0,1    0,1 
0,1    0,1 

60     84 
68     94 

68     88 
72     96 

70     88 
72     96 

3,5 не использован −        − 52     58 60     64 58     60 
7…8 
8…9 

додециламин 
гексадециламин. 

0,1    0,05 
0,1    0,05 

66     96 
62     96 

70     98 
74     98 

70     92 
68     94 

Из результатов опытов, представленных в табл.2 следует, что очистка 
воды на всех видах примененных установок приводит к значительному, а в 
ряде случаев и к, практически полному удалению из нее ХОП. Объем раствора 
переходящего при этом в пенный продукт, аккумулирующий удаляемые 
ингредиенты обрабатываемого стока, составляет не более 1…2% от исходного. 
Остаточная концентрация собирателей в обработанной воде меньше ПДК для 
данных веществ в воде водоемов хозяйственно-бытового использования. При 
этом сточная вода в существенной мере очищается и от других ингредиентов, 
включая эмульгированные нефтепродукты, серу и пр., о чем свидетельствуют 
данные табл. 3. 

Таблица 3 – Некоторые показатели очистки промстоков баз ХСЗР 
Величина показателя для промстока 

Показатели 
исходного 

после двухступенчатой 
флотообработки 

ХПК, мг О2/л 
Прозрачность, см 
Цветность, град 

158,8 
2,0 
250 

42,0−25,0 
40,0−50,0 

25−10 
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Зростання активності волонтерського руху в Україні було зумовлене 
двома основними чинниками: внутрішньополітичною кризою, що призвела до 
розбалансування системи державного управління та зовнішньою агресією, яка 
поглибила дисбаланс між здатністю держави ефективно виконувати свої 
функції та забезпеченням основних потреб громадян.   

Кризові процеси в країні та зовнішні впливи поставили під загрозу 
існування України як держави, що було сприйнято громадянами як особистий 
виклик, загрозу їх самоідентифікації. За таких обставин патріотично 
налаштовані громадяни взяли на себе відповідальність за розвиток поточної 
ситуації, пов’язаної з подіями на євромайданах країни та військовими діями на 
її теренах.  
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Волонтерський рух відіграє значну роль у вихованні дітей, які зазвичай 
залученні в ці процеси родиною і виконують свої невеликі функції. Це в 
більшості випадків гарантує виховання небайдужості та ініціативності у 
нового покоління, їх участь в майбутніх благодійних заходах.  

Умовно весь спектр волонтерських проектів можна розділити за видами 
діяльності, цілями та завданнями, які вони вирішують:  

• проекти гуманітарної спрямованості – чи не найширший спектр добро-
вольчих ініціатив щодо надання різного роду допомоги, передусім соціально-
консультативні та правозахисні послуги; для різних категорій людей – це до-
помога дітям із проблемних сімей, адаптація людей з обмеженими можли-
востями, соціальна реабілітація колишніх злочинців тощо; 

• проекти екологічного спрямування, присвячені збереженню довкілля,
подоланню наслідків техногенних аварій (виливи нафти, лісові пожежі тощо), 
підтримка діяльності національних парків і заповідників;  

• культурно-історичні ініціативи, спрямовані на збереження історичних
пам’яток, культурного надбання країни в його матеріальних і нематеріальних 
виявах [1]. 

З початком антитерористичної операції на сході України на перший план 
вийшли “армійські волонтери”, у народі їх називають “воїни добра”. Це 
небайдужі громадяни, які здійснюють допомогу воїнам АТО (харчування, 
медикаменти, одяг, технічне оснащення, психологічна допомога, вивезення 
поранених, обмін полоненими). Діяльність волонтерів у зоні АТО на Донбасі 
— це унікальне явище, аналога якому немає у світовій історії. Саме з вуст 
волонтерів можна почути правдиву й часто найсвіжішу інформацію про 
реальний стан справ у зоні бойових дій. Вони займаються добровільним до-
норством і просвітницькою діяльністю,обмірковуючи, як протистояти росій-
ській пропаганді. Український волонтерський рух доволі унікальний, адже в 
жодній іншій країні він не виникав так стихійно та в порівняно короткий про-
міжок часу. У сучасних умовах значну увагу колективи навчальних закладів 
мають залучати молодь до соціальних та благодійних акцій, концертів, флеш-
мобів тощо, створюючи таким чином умови для формування світогляду та 
ціннісних орієнтацій молоді. 

Аналіз основних напрямків волонтерської діяльності в сучасних умовах 
дозволив виділити такі, які мають аспект соціального виховання, що є 
важливою складовою результатів освітньої діяльності в школах та вищих 
навчальних закладах при формуванні таких загальних компетентностей 
випускника (з переліку проекту TUNING) як здатність діяти на основі етичних 
міркувань (мотивів), прагнення до збереження навколишнього середовища, 
здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо, мотивувати 
людей та рухатися до спільної мети.  



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 213

Виділено наступні напрямки:  
- загальні благодійні заходи (організація благодійних ярмарок, 

відвідування і організація концертів в інтернатах та дитячих будинках, 
лікарнях та ін.); 

 - організація допомоги воїнам АТО та їх сім’ям (благодійні ярмарки, 
збір необхідних речей, відвідування поранених у шпиталі); 

 - загальні еколого-патріотичні заходи, такі як залученні студентів всіх 
спеціальностей до екологічної просвіти населення області (створення 
інформаційних плакатів, листівок, брошур, показ науково-пізнавальних 
фільмів  екологічної спрямованості, таких як «Дім. Побачення з планетою», 
«Чорний плавник» та ін.), організація збору та сортування деяких видів 
відходів (люмінесцентних ламп, макулатури, батарейок та ін.), толоки, 
організація допомоги безпритульним тваринам та ін. 

- просвітницькі національно-патріотичні заходи  (проведення зустрічей з  
визначними особистостями, бійцями, які захищають Україну на Сході, а також 
організація показу фільмів з національної історії і героїчних сторінок сучасної 
історії (Революція Гідності, оборона Донецького аеропорту та ін.). 

Слід зазначити, що такий комплекс заходів активно впроваджується в 
навчальний процес Національного університету імені адмірала Макарова 
(НУК). У складний для країни час молодь не залишається осторонь, 
долучається до волонтерських акцій, допомагає у вирішенні нагальних 
проблем. Громадянська позиція патріотично налаштованих викладачів відіграє 
значну роль в активізації просвітницької діяльності. Наприклад, студенти НУК 
разом з викладачами проводять майстер-класи, флешмоби, благодійні акції, 
щоб зібрати гроші, які використовують для зібрання посилок в зону АТО. 
Організовують різноманітні благодійні акції для соціально незахищених шарів 
населення, зокрема, впродовж десяти років проводять благодійну акцію 
«Святий Миколай в кожному серці», мета якої є залучення викладачів та 
студентів в якості «помічників Св. Миколая», які відповідають на листи та 
передають свою увагу та подарунки дітям з дитячих будинків.  

Висновок. Все це сприяє становленню національної свідомості, 
поширенню просвіти, та вихованню небайдужості. Однією з характерних рис 
такої діяльності став цілком патріотичний зміст цієї роботи. На сьогодні 
волонтерство є не тільки проявом ініціативи простих громадян, які починають 
змінювати світ з себе, не залишаються осторонь, проявом самовідданої 
активності патріотів для підтримки воїнів АТО, фактором самоорганізації 
суспільства, а й виступає як нова соціальна потреба. Активний розвиток 
волонтерства в різних регіонах України, активне залучення дітей та молоді 
дозволяє розвивати, на відмінну від показового, справжній патріотизм. 
Формувати психологічний тип майбутнього українця як небайдужого 
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активного члена світового суспільства, який усвідомлює свою невід'ємну роль 
та відповідальність в процесах розвитку країни, збереження її цілісності та 
незалежності.   

Список використаної літератури 
1. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Вайнола Р. Х.,

Капська А. Й., Комарова Н. Н. та ін. – К., 2002. – 467 с. 
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На сьогодні у всьому світі відбувається переоцінка значення лісу в житті 
людини. Якщо раніше в суспільній свідомості він був лише джерелом 
матеріальних благ, то тепер ліси розглядаються як величезна соціально-
культурна цінність – гарантія сталого розвитку людства в зв’язку з виконанням 
ними глобальних екологічних функцій, зокрема поглинання парникового газу  
- двоокису вуглецю. Це відображається і в міжнародних механізмах, 
направлених на гальмування кліматичних змін, які включають виділення 
значних коштів на збереження лісів від вирубок в таких країнах як Індонезія, 
Болівія, Танзанія (загалом близько 52 країн). Але істотних результатів такої 
політики немає. Кількість лісів значно зменшується. 

Україна належить до європейських держав, недостатньо забезпечених 
лісовими ресурсами, її лісистість нині становить 15,6%, тоді як 200 років тому 
ліси вкривали більшу половину всієї площі України. Останнім часом проблема 
збереження лісів все більше загострюється, передусім через проблеми 
енергозабезпечення.  

Не менш складна ситуація і на Миколаївщині, яка є однією з найменш 
заліснених регіонів України. Область заліснена лише на 4 відсотки, що майже 
в 4 рази менше від середньо українського показника. В окремих районах він 
сягає лише 2 відсотки. Щоб довести заліснення області до науково-
обгрунтованого рівня - 7 відсотків – необхідно посадити ліс ще на 67 тисячах 
гектарів площ.  

Вищезазначені факти доводять те, що економічні проблеми в світі, та 
Україні, зокрема, проблеми енергозабезпечення, зводять нанівець боротьбу за 
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збереження лісів і гальмування глобального потепління. Тому одним з 
найбільш дієвих заходів на сьогодні є, на ряду з економічними механізмами, 
еколого-патріотичне виховання, направлене на зміну свідомості людей, 
підвищення екологічної свідомості, на виховання любові до Батьківщини, як 
до рідної землі і природи.   

При цьому велику увагу необхідно приділяти екологічній освіті та 
вихованню підростаючого покоління, формуванню у нього так званого 
„зеленого" мислення. Варто пам’ятати, що саме від того, наскільки успішно 
здійснювались екологічна освіта та екологічне виховання, і залежить 
майбутній стан природного середовища [1]. 

Одним із головних завдань екологічного виховання є формування у 
молоді екоцентричного світогляду, «дружнього співіснування» з природою, а 
не бездумного нищення та споживання. Важливу роль у цьому повинні 
відігравати методи практичного навчання і виховання: шкільні лісництва, 
станції юних натуралістів, гуртки та інше [2]. 

Учнівські лісництва, стали однією з важливих форм організації 
трудового навчання і виховання, активізації екологічного руху в Україні 
залучені до науково-дослідницької діяльності та суспільно-корисної праці. 

В Миколаївській області діють шкільні лісництва в 47 школах, де 
здобувають теоретичні знання з лісової справи та займаються практичною 
діяльністю 851 учень. На їх рахунку багато корисних справ: юні лісівники 
виготовляють шпаківні і синичники, збирають плоди і заготовляють насіння 
лісових порід, лікарські трави, займаються черенкуванням декоративних порід 
чагарників та дерев, проводять фенологічні спостереження, висаджують 
молоді деревця, займаються дослідницькою і природоохоронною роботою. 

Для підростаючого покоління, запропоновано базові знання з екології та 
охорони навколишнього середовища передавати у формі гри на виїзних 
заняттях під час проведення екологічних екскурсій, у формі екологічних 
квестів, публічного проектору по перегляду науково-пізновальних фільмів. У 
середньому шкільному віці на ряду з екскурсіями та переглядом фільмів 
доцільним є більш широке застосування наочності та ігрових моментів. Робочі 
зошити школярів на уроках можуть слугувати щоденниками цікавих 
„подорожей" і довідниками з найсучаснішою інформацією, альбомами з 
малюнками, дослідницькими журналами з моніторингу навколишнього 
середовища. 

У старших класах школи на уроках географії слід ширше застосовувати 
прийоми моделювання, ділові ігри, географічну і екологічну експертизи, 
дебати, географічний та екологічний прогноз, захист екологічних проектів. 
Корисним буде і використання можливостей комп'ютерних технологій. 
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Навчальні заняття можна проводити у формі лекцій, практикуму, консультації, 
семінару, аукціону знань, тощо. 

Крім того, важливим є застосування виховних прийомів, таких як показ 
коротких сюжетів, мультфільмів і презентацій науково-пізнавального 
характеру, тематичних театральних вистав вже в середніх та старших групах 
дошкільних навчальних закладів.  

Широкі можливості для екологічної освіти та виховання відкриваються 
перед викладачем у процесі викладання краєзнавчого матеріалу. В 
Миколаївській області хрестоматійним може бути дослідження в лісових 
заказниках: «Рацинська дача», «Балабанівка», «Варюшино», «Вільне», 
«Олександрівська дача», «Добра Криниця», «Новоселівка», «Мішково-
Погорілівка», «Кам'яна балка», «Дорошівка», парку пам’ятці садово-паркового 
мистецтва «Мостівський парк», національному природному парку «Бузький 
Гард» та ін. 

Висновок. Поєднання на уроках краєзнавства набутих знань при 
проведенні виїзних занять з сучасними методами та технологіями навчання 
сприятиме вихованню екоцентричної свідомості молодого покоління, а відтак 
слугуватиме основою для збереження природних ресурсів і забезпечення 
сталого розвитку. Для цього необхідно вихователям в дошкільних навчальних 
закладах, викладачам середніх шкіл та вищих навчальних закладів освіти 
проводити перманентну виховну роботу з молоддю, прищеплювали любов до 
природи, національної культури, Української держави, виховуючи порядних 
громадян, активних патріотів рідної землі, які могли б жити у мудрій злагоді з 
природою. 
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Актуальність дослідження.  Природне середовище зазнає зростаючого 
антропогенного впливу викликаного надмірною господарською діяльністю 
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людини. В Україні фактично не лишилось територій які б, людина частково чи 
повністю не трансформувала для свого використання. Це особливо стосується 
басейнів великих і малих річок, зокрема річки Горинь. 

Мета роботи –  дослідження основних забруднювачів поверхневих вод 
та розробки природоохоронних заходів в межах басейну річки Горинь. 

Для досягнення даної мети вирішують наступні заходи :1) з’ясування 
впливу природних умов на сформування гідро- екологічної ситуації в даному 
басейні; 2) дослідження впливу господарської діяльності екологічний стан 
басейну р. Горинь; 3) аналіз основних джерел скидів забруднюючих речовин; 
4) обґрунтувати природоохоронні заходи,  спрямовані на оздоровлення і
відновлення порушених екосистем, оцінка ефективності запроваджених 
природоохоронних заходів. 

Об’єктом дослідження виступає річкова мережа річки Горинь , 
предметом дослідження – поверхневі води басейну річки Горинь. При 
дослідженні використовувались методи статистичного аналізу та математичні 
методи обробки експериментальних даних. 

Практичне значення отриманих результатів. Площа водозбору р. 
Горинь становить  – 27700 км2 , а довжина – 659 км, басейн дослідженої річки 
лежить у межах трьох областей: Тернопільської , Хмельницької та Рівненської 
областей . Розташовується в двох фізико-географічних зонах: нижня частина – 
Поліська ,а верхня – Лісостепова [1]. 

Встановлено що річкова  мережа басейну Горині добре розвинена – 
цьому сприяють особливості рельєфу, кліматичні умови і ґрунтовий покрив 
,ще також встановлено що територія басейну річки Горинь піддалась 
всебічному та активному навантаженню. Зокрема були проведені 
широкомасштабні меліоративні роботи (північна частина басейну) у 60-70 
роках минулого століття, збільшилась площа дзеркала за рахунок створення 
водосховищ та ставків. А також проаналізовано вплив господарської 
діяльності людини (тобто скидання стічних вод і забруднюючих речовин у 
річкову мережу, надходження до річок дренажного стоку із осушувально-
зволожувальних систем [2]. 

За даними державної статистичної звітності форми 2 ТП-Водгосп, 
станом на 2015 рік у р. Горинь та її притоки щорічно скидається 56,75 млн.м3 
стічних вод, з якими в річку потрапляє більше 277 тис. тон різноманітних 
домішок, що забруднюють її води. Об'єм цих надходжень, розрахований за 
даними вказаної нижче форми статистичної звітності, що містить загальний 
об`єм скидів кожного джерела і концентрацію в них окремих домішок. 
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Таблиця 1 
Джерела скидів забруднюючих речовин р. Горинь станом на 2014 р 

(укладено автором  з формою 2 ТП-Водгосп ) 

Джерела скидів забруднюючих речовин 
Об`єм скидних 
вод, тис.м3

Відстань від 
гирла, км 

1.Вапняно-силікатний завод,(с. Нова 
Любомирка) 

88 334

2.Райсанепідстанція (м. Олександрія) 3,1 333
3. Рівненське ВО “Азот”,(с. Городок) 45286 314
4. ТОВ ОДЕК, (м. Оржів) 2624 300
5.Комунальний заклад ( смт. Клевань) 45 297
6.Колективне господарство 990 294
Загальний об`єм скидних вод у річкову мережу Горині становить 56,75 

млн. м3. Найбільший об`єм скидів стічних вод та домішок припадає на 
Рівненське ВО “Азот” (76 та 37% відповідно). З інших джерел виділяються 
льонокомбінат у м. Рівне, що забруднює р. Устя (притока Горині), а також  
ТОВ ОДЕК м. Оржів, що скидає свої промислові скиди безпосередньо в р. 
Горинь. Від Рівненського ВО «Азот» 45286 тис. м3, як найбільш потужного 
джерела скидання стічних вод в р. Горинь потрапляє значно більша кількість 
шкідливих речовин, ніж від усіх інших джерел (табл. 1). У басейні річки 
Горинь головна проблема – це проблема очищення стічних вод.

Перелік рекомендованих заходів для відновлення екосистеми річки 
Горинь: 1) лісомеліоративні та агротехнічні заходи; 2) гідротехнічні заходи; 3) 
водоохоронні зони та заповідні об'єкти [3]. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що найбільшими 
забруднювачами басейну річки Горинь є Рівненське ВО “Азот”, на долю якого 
припадає левова частка скидів забруднюючих речовин.  
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Сьогодні весь світ потерпає від фінансової кризи. Криза в Україні значно 
глобальніша, бо до світової фінансової та економічної кризи ще додаються 
внутрішня політична і владна криза, на фоні якої має місце явище корупції. В 
Україні не існує такої сфери життєдіяльності суспільства в якій не існувала б 
корупція. Вона становить значну загрозу демократії, реалізації принципу 
верховенства права, становленню і розвитку громадянського суспільства [1]. 
Цим явищем пронизані всі суспільні відносини. Серед таких відносин, які 
заповнені корупцією є і лісові відносини. 

Посилює криміногенний вплив корупції у сфері екології, також низький 
рівень екологічної правосвідомості громадян, яка у науковій літературі 
розглядається як система поглядів, ідей та уявлень про правове регулювання 
екологічних відносин, зміст природоохоронного законодавства, його 
досконалість, обґрунтованість, справедливість та ефективність 
правозастосовної діяльності, а також вимагає знання еколого-правових норм, 
їх розуміння, усвідомлення необхідності їх дотримання [2]. 

В Україні використовується комплексна модель управління лісовим 
господарством, яка характерна для країн з невисокою лісистістю, екологічною 
направленістю ведення лісового господарства та переважно державною 
власністю на ліси. 

Екологічні злочинності як один з найнебезпечніших видів злочинної 
поведінки людей, тяжкі наслідки якої можуть носити (і часто носять) 
неконтрольований та невідновлювальний характер. 

Сьогодні Україна перебуває в стадії пасивного реформування, при якому 
рівень життя селянина, соціальне і економічне становище українського 
суспільства знаходиться на вкрай незадовільному рівні. Функціонуюча 
система органів державного управління в галузі охорони лісів в Україні є 
недосконалою, а деформації у сфері управління лісовим господарством 
сприяють поширенню таких негативних явищ, як корупція, «війна 
повноважень», і в загальному низькій ефективності лісоохоронної політики 
держави.  
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У сучасному українському суспільстві та економіці є подальше 
розповсюдження на екологічну сферу корупції, яка значною мірою детермінує 
та підсилює дію факторів, що стосуються недоліків правозастосовної 
діяльності контролюючих і правоохоронних органів. Особливо яскраво 
корупційні чинники проявляють свій детермінуючий вплив стосовно злочинів, 
що пов’язані з незаконним та, найчастіше, корисливим заволодінням 
природними ресурсами. В лісовій галузі до таких злочинів відносяться: 
злочинне браконьєрство, незаконна порубка лісу та злочини, пов’язані з 
розкраданням лісопродукції,знищенням або пошкодження лісових масивів. 

В нинішніх умовах екологічна корупція стала більш “вигідною” 
економічно, значно посилився її негативний вплив на відносини у сфері 
охорони довкілля та природокористування. 

Незадовільна діяльність органів, які протистоять екологічній 
злочинності, також пов’язана з проблемою латентності злочинів проти 
довкілля, що породжує уявлення про їх безкарність і, таким чином, провокує 
подальші злочинні посягання. 

Корупція у сфері екології найтісніше пов’язана зі злочинною діяльністю 
організованих угруповань. Так, організованому злочинному бізнесу, 
пов’язаному іззловживання при виділенні ділянок під житлову забудову на 
землях лісового фонду або при заготівлі деревини в обхід загального порядку 
рубок головного користування, суттєво сприяє фактична бездіяльність 
контролюючих та правоохоронних органів. 

На жаль, останнім часом спостерігається збільшення кількості випадків, 
коли правопорушники, затримані під час незаконних рубок, чинять активний 
фізичний опір працівникам лісової охорони. Цей опір часто поєднується із 
завданням тілесних ушкоджень, погрозами вбивства тощо. 

До того ж чинне лісове законодавство побудовано так, що нерідкосклад 
адміністративних проступків і злочинів співпадає. Це дозволяє відповідному 
державному органу на свій розсуд визнавати одне й те ж діяння або 
адміністративним порушенням, або злочином. Через недосконалість закону, 
під це потрапляють як лісові браконьєри, так і самі державні лісопідприємства, 
діяльність яких постійно інспектується майже 10-ма різними контролюючими 
органами. 

Висновок. За таких обставин, формування відповідального відношення 
громадян до довкілля повинно відбуватися через зміни негативних традицій 
природокористування та споживацького стереотипу поведінки шляхом 
підвищення екологічної культури людей засобами безперервної екологічної 
освіти (у першу чергу дітей) пропаганди екологічних знань, а також 
професійної екологічної підготовки.  
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Саме формування антикорупційної культури громадян у поєднанні з 
заходами, спрямованими на формування належного рівня екологічної 
правосвідомості має створити підґрунтя для запобіжної діяльність щодо 
корупції в екологічній сфері та екологічної злочинності і підвищення 
ефективності лісоохоронної політики держави. 
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МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕПІДЕМІЇ 

ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ 

УДК 502.1:616.98 (477.73) 

Автори: Трохименко Г.Г., к.б.н., доцент; Горнік О. В., магістрант 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Все більшого значення у структурі смертності в Україні набувають 
соціально-детерміновані патології, які пов’язані, насамперед, з поширенням 
небезпечних хвороб, зокрема ВІЛ-інфекції. Рівень розповсюдження епідемії 
ВІЛ/СНІД корелює з рівнем розповсюдження такого соціального явища, як 
наркоманія, і саме споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН) є основними її 
рушіями. 

В Україні в 1987–1994 рр. епідемія ВІЛ перебувала на початковій стадії, 
а починаючи з 1995 р. та дотепер перебуває у концентрованій стадії. У цілому 
по Україні, за даними офіційної статистики, питома вага ВІЛ-позитивних у 
середовищі споживачів ін’єкційних наркотиків сягає майже 15% (за 
підсумками 2005 р. – 14,89%). Про рівень поширення ВІЛ/СНІДу серед 
дорослого населення певним чином можуть свідчити результати обстежень 
вагітних жінок (0,21% у 2002 р., 0,28% у 2003 р., 0,34% у 2004 р. та 0,30% у 
2005 р.)[1]. 

Сьогодні Україна займає одне з перших місць серед країн Європи за 
кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оціночними даними, на початок 2013 р., в 
країні мешкало 238 тис. дорослих з діагнозом ВІЛ-інфекції. Показник 
поширеності ВІЛ у віковій групі 15-49 років становив 0,62% та залишається 
одним з найвищих серед країн Західної та Східної Європи[1]. 
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У Миколаївській області останні 6 років характеризуються загальним 
спадом захворюваності на ВІЛ/СНІД, і саме у 2013 році, вперше за 7 років, 
зафіксовано найменший показник. Пік захворюваності відбувався у 2007-2008 
роках, коли було зафіксовано найвищі показники за весь період моніторингу 
захворюваності. Ситуація стосовно наркоманії є наступною: період з 2007 
року по 2010 рік характеризувався загальним зниженням кількості ін’єкційних 
наркоманів в Миколаївській області, а саме у 2010 році було зафіксовано 
найнижчий показник за останнє десятиліття.  

Згідно статистичних даних Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД, у 2014 
році в Україні було зафіксовано 19 427 нових випадків ВІЛ-інфекції, з них 
10 156 випадків захворювання на СНІД. Станом на 01.01.2015 року в 
Миколаївській області на диспансерному обліку знаходиться 6990 ВІЛ-
інфікованих осіб, у тому числі 679 хворих на СНІД. Поширення наркоманії 
серед населення Миколаївської області, як і по Україні загалом, набирає 
обертів: починаючи з 2011 року і до сьогодення спостерігається тенденція 
поступового підвищення кількості ін’єкційних наркоманів. Станом на 
31.12.2014 року на диспансерному обліку перебувало 2387 осіб. 

Профілактика – це основна технологія соціальної роботи з подолання 
епідемії ВІЛ/СНІД та наркоманії у нашій державі. На сьогодні в Україні, як і в 
усьому світі, переважає медична модель профілактики. Найпоширенішими у 
даний час є освітні профілактичні програми. Питанню поширення ВІЛ/СНІД 
та наркоманії необхідно приділяти більше уваги у кожній сім'ї, школі, у 
навчальних закладах, на підприємствах, популяризувати знання про шляхи 
передачі ВІЛ та шкоду вживання наркотиків серед молоді, передусім у мережі 
Інтернет, на телебаченні, науково-популярній літературі. 

КОНТРОЛЬ РОБОЧИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНЦІЇ 
БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ С-ТECH НА ТЕРИТОРІЇ ТК «БУКОВЕЛЬ» 

УДК 628.16 

Автори: Трохименко Г.Г., к. б. н, доц.; Маєвська В.С., магістрант 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Очисні споруди, що здійснюють біологічне очищення стічних вод за 
технологією активного мулу С-Tech, є одним з найбільш ефективних сучасних 
методів очищення стічних вод від забруднень. Для реконструкції існуючих 
очисних споруд, розміщених на території ТК «Буковель», вона є оптимальним 
рішенням із високим ступенем очищення та низькими експлуатаційними 
витратами. 
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Існує кілька біологічних процесів, які відбуваються протягом кожного 
робочого циклу. Якісно проведена операція вимагає правильних робочих умов, 
які повинні підтримуватись для проведення всіх необхідних біологічних та 
фізичних процесів на належному рівні. Це вимагає знання основних техно-
логічних параметрів, що визначають умови в аеротенках [1]. Налагоджений 
грамотний контроль за роботою споруд біологічного очищення здійснюється з 
метою спостереження за ефективністю технологічного процесу на різних 
стадіях біологічного очищення та попередження негативного впливу стічних 
вод на водойми. Контроль за складом очищених стічних вод, що скидаються в 
природні водойми, проводиться з метою оцінки рівня забруднення, внесеного 
в навколишнє середовище, і виконання встановлених нормативів якості [2]. 

Нами проведені дослідження основних параметрів процесу очищення за 
технологією активного мулу С-Tech та визначені основні завдання операторів 
щодо забезпечення належного контролю за процесом очищення та 
регулювання його робочих умов. Проаналізовано базові показники активного 
мулу, визначені значення на рівні, який забезпечує на належне проходження 
процесу очищення стічних вод та їх високу якість при подальшому скиді у 
водойми. Це свідчить про високу ефективність процесу та безпеку очищених 
стоків для водойми, у яку вони скидаються після завершення біологічного 
очищення, завдяки високому рівню контролю та регулювання робочих умов 
при послідовних операціях шляхом автоматизації біологічного очищення [3]. 

Визначено, що для грамотного і точного проведення вимірювань при 
здійсненні виробничого контролю дуже важливо вміти використовувати 
отримані результати для прийняття правильних технологічних рішень 
протягом часу експлуатації. Якісна робота станції очищення стічних вод 
включає в себе наступні аспекти:  

- підтримування роботи установки на належному рівні, включає в себе 
роботу з клапанами і вимикачами; збір та аналіз проб стічних вод; записи та 
обробку даних; розрахунки; усунення несправностей. 

- нагляд за обладнанням та територією установки: перевірка і 
змащування обладнання; організація програм технічного обслуговування; 
облік технічного обслуговування та інвентаризації. 

- переконання у безпеці установки. Це включає в себе особисту гігієну, а 
також запобігання виникненню нещасних випадків. 

- контроль над персоналом та бюджетом: належні зв'язки з 
громадськістю вимагають, щоб установка підлягала вимогам чистоти та 
безпеки, а також виробляла стоки високої якості. 

Список використаних джерел інформації 
1.Cyclic activated sludge technology: Waste Water Treatment Plant 

[Text]:instruction for use. – 2007. – 94 р. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕМ-ПРАПАРАТУ «ТАМІР»  
ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПАТ «САН Ін Бев МИКОЛАЇВ» 

ВІД НІТРАТІВ  

УДК 628.35 

Автори: Трохименко Г. Г., к.б.н., доцент; Михайленко М. О., магістрант 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

ЕМ-технологія - технологія застосування ефективних мікроорганізмів, 
виникла в Японії. ЕМ-технологія багатофункціональна за своїми можли-
востями у різних галузях народного господарства: 

 вирощуванні с/г продукції, без застосування хімічних препаратів;
 відновлення природної родючості ґрунту і збільшення врожаїв у 2-3

рази; 
 виробництві ферментованих добрив, кормів і біодобавок до кормів;
 переробці побутових і промислових органічних відходів і т. п.
Більшість препаратів включають в свій склад мікроорганізми п'яти 

родин: 
Молочнокислі бактерії сприяють розкладанню лігнінів і целюлози, 

виробляють молочну кислоту, яка пригнічує шкідливі мікроорганізми і 
прискорює розкладання органічного матеріалу.  

Фотосинтезиуючі бактерії - синтезують з кореневих виділень рослин, 
органічних речовин і отруйних газів: амінокислоти, нуклеїнові кислоти, інші 
біологічно активні речовини і цукри.  

Дріжджі синтезують антибіотичні матеріали з амінокислот і цукрів, які 
продукуються фотосинтезуючими бактеріями і органічними речовинами, 
секретують субстрати для дієвих мікроорганізмів типу молочнокислих 
бактерій і актиноміцетів. 

Актиноміцети створюють антибіотичні речовини з амінокислот, що 
виділяються фотосинтезуючими бактеріями і органічною речовиною. Ці 
антибіотики пригнічують ріст шкідливих грибів і бактерій. 
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Ферментативні гриби - гриби виду Aspergillus і Penicillium розкладають 
органічні речовини, виробляючи етиловий спирт, складні ефіри і антибіотики. 
Вони пригнічують запахи і запобігають інфікуванню речовин комахами та їх 
личинками. 

Біопрепарат «Тамір» (зарубіжний аналог EM Waste Treatment) 
використовується для обробки відходів, усунення запахів і отримання 
високоякісного ферментованого добрива «ЕМ-гній». Для проведення досліду 
використовується робочий розчин, що виготовляється із концентрату «Тамір». 
Препарат використовується після активації мікроорганізмів на живильному 
середовищі. Рекомендоване дозування робочого розчину при розведенні 1:800, 
100 мл на 1 л води, що очищується. 

При проведенні експерименту, робочий розчин використали для 
очищення 20 літрів води, взятої безпосередньо з аеротенку. Для достовірності 
отриманих результатів, дослідження проводилось в умовах, максимально 
наближених до реальних. Було створено ємність з примусовою придонною 
аерацією за допомогою компресора за розкладом: 30 хвилин роботи - 30 
хвилин простою. Тривалість експерименту – 14 годин, оскільки в залежності 
від навантаження заводу та сезону, тривалість періоду аерації коливається від 
1 години до 1 доби.   

Таблиця  
Результати застосування ЕМ-препарату «Тамір» для 

Час заміру Досліджуваний 
показник 10:00 17:00 4:00
ХСК, мг/л 49 184 101
NO3

-, мг/л 216 180 150
TN, мг/л 40 65 23

За результатами аналізу можна стверджувати, що даний препарат є 
дієвим для видалення нітратів, що видно по стрімкому зниженню рівня NO3

- , 
проте, підвищення показника ХСК означає, що мікроорганізми препарату 
конкурують з мікроорганізмами активного мулу, який використовується на 
даному підприємстві. Також зниження нітратів не досягло значень гранично 
допустимих скидів. Отже, застосування для доочищення препарату «Тамір»  у 
даній технологічній схемі очищення стічних на підприємстві «САН ІН Бев 
Миколаїв»  є недоцільним. 
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АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ  
МІСТА ХЕРСОН СПЕЦИФІЧНИМИ ДОМІШКАМИ 

УДК 504 

Автори: Чугай А.В., к.геогр.н., доц.; Патраман Х.С., магістр  
Одеський державний екологічний університет  

На сьогодні проблема забруднення атмосферного повітря є особливо 
гострою. Внаслідок діяльності людини в атмосферу потрапляє значна кількість 
забруднюючих речовин (ЗР), зокрема при спалюванні різних видів палива (для 
опалення, виробництва електроенергії, під час експлуатації транспортних 
засобів) та при роботі промислових підприємств. Проблема забруднення 
атмосферного повітря є особливо актуальною для індустріальних областей, в 
тому числі і для Херсонської області. 

Основними ЗР атмосферного повітря прийнято вважати пил, діоксид 
сірки, діоксид азоту та оксид вуглецю. До повітряного басейну області, що 
досліджується крім основних ЗР, постійно надходить низка специфічних ЗР, 
серед яких: формальдегід, фенол, важкі метали та їх сполуки. 

За кількістю викидів Херсонська область посідає 7 місце серед регіонів 
України. Основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства 
переробної промисловості та підприємства, які займаються виробництвом та 
розподіленням електроенергії, газу та води. До цих підприємств відносяться 
ПАТ «Таврійська будівельна компанія», ПрАТ «Херсонський НПЗ», ВАТ 
«Херсонська ТЕЦ». Слід зауважити, що надходження ЗР від пересувних 
джерел забруднення та виробничої техніки у всіх районах області переважає 
над викидами від стаціонарних джерел (рис. 1) [1]. 

Метою даної роботи є аналіз забруднення повітряного басейну м. Херсон 
формальдегідом, фенолом та окремими важкими металами за 2003 – 2014 рр. В 
якості вихідних даних в роботі використані дані про середньорічний вміст 
специфічних ЗР за літературними джерелами інформації [1 – 3] та 
моніторинговими спостереженнями за якістю атмосферного повітря, наданими 
Гідрометцентром Чорного та Азовського морів. Оцінка і аналіз якості 
атмосферного повітря проводився на основі розрахунку показника 
забруднення (ПЗ) атмосфери та його порівняння з показником гранично 
допустимого забруднення (ГДЗ) згідно [4]. 

На рис. 2 наведено динаміку зміни ПЗ атмосферного повітря м. Херсон 
формальдегідом у 2003 – 2014 рр. Аналіз рисунку показує, що відзначається 
тенденцію поступового підвищення ПЗ атмосфери формальдегідом в період 
2003 – 2008 рр. (77 – 333 %), різке зменшення у 2009 р. (203 %)  з подальшим 
підвищенням до 2014 р. Значення ПЗ у 2014 р. є максимальним і складає 440 %. 
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Рис. 1 – Динаміка викидів ЗР в атмосферне повітря  
в Херсонській області [1]. 

Рис. 2 – Динаміка зміни ПЗ атмосферного повітря формальдегідом  
у м. Херсон у 2003 – 2014 рр. 

На рис. 3 наведено динаміку зміни ПЗ атмосферного повітря м. Херсон 
фенолом у 2003 – 2014 рр. Аналіз рисунку показує, що перевищення ГДЗ 
відзначається в окремі роки (2007, 2009, 2012, 2014 рр.). Значення ПЗ в ці роки 
коливаються в діапазоні 120 – 150 %. 
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Рис. 3 – Динаміка зміни ПЗ атмосферного повітря фенолом у м. Херсон  
у 2003 – 2014 рр. 

 Також в роботі були розглянуто вміст важких металів у повітряному 
басейні    м. Херсон. Проаналізувавши отримані результати розрахунків (табл. 
1) можна зробити висновок, що рівень забруднення повітряного басейну м.
Херсон цими ЗР є незначним.  

Таблиця 1 – Значення ПЗ повітряного басейну м. Херсон важкими 
металами 

Показник забруднення, % Рік      
Cd Fe Mn Cu Ni Pb Cr Zn 

2006 0,3 1 1,5 0,9 0,6 0,6 0,3 0,09 
2007 1 2 2,3 6,5 0,6 7 0,5 0,07 
2008 0,8 1 1,7 0,7 0,6 0,3 0,5 0,06 
2009 0,5 1,6 2,3 1,1 2,9 0,8 0,6 0,1 
2010 - 2 4 1,3 1,4 0,9 1 0,3 
2011 - 2 2 4 4 1 2 0,2 
2012 - - - - - - - - 
2013 - 1 2,5 1 1 1 1 0,1 
2014 0,075 61,5 2,8 3,2 1,7 2,6 2,7 4,3 

Список літератури: 
1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища

у Херсонській області у 2012 р. – Херсон, 2013. – 305 с. 
2. Екологічний паспорт Херсонської області за 2009 р. – Херсон, 2010. – 120 с.
3. Екологічний паспорт Херсонської області за 2011 р. – Херсон, 2012. – 128 с.
4. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених

місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) / Наказ 
Міністерства охорони здоров'я України від 9 липня 1997 р. № 201. 
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Секція № 8 
ОХОРОНА МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

ВИПУСК І СПАЛЮВАННЯ ГАЗІВ ПРИ РОЗРОБЦІ  
МОРСЬКИХ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ 

УДК 502.36 

Автор: Захаров Ю.В., к.т.н. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Попутний газ, що виходить на поверхню разом із сирою нафтою під час 
видобутку нафти, іноді знищується на морських спорудах шляхом випуску 
безпосередньо в атмосферу або факельного спалювання. Тепер таку практику 
повсюдно вважають марною тратою цінних ресурсів, а також істотним 
джерелом викиду в атмосферу парникових газів. 

Однак спалювання і випуск газу служать також важливим заходом 
безпеки, що використовується на морських нафтогазових спорудах для 
забезпечення безпечного скидання газу і інших вуглеводнів при аварійних 
ситуаціях, відключенні живлення і відмовах обладнання або виникненні інших 
позаштатних умов на установці. 

При розгляді можливих варіантів на користь факельного спалювання і 
випуску газу при морському видобутку вуглеводнів слід вживати заходів, що 
узгоджуються з Глобальним добровільним стандартом для зменшення випуску 
і факельного спалювання газу, розробленим Державно-приватним 
партнерством Групи організацій Світового банку за глобальне зменшення 
факельного спалювання газу (програма ГУФСГ). Цей стандарт дає вказівки по 
порядку усунення або зменшення факельного спалювання і випуску 
природного газу. 

В даний час постійний випуск попутного газу вважається неприйнятною 
практикою, якої слід уникати. Потік попутного газу слід направляти в 
ефективну факельну установку, але, якщо є економічно виправдані 
альтернативні варіанти, постійного спалювання газу в факелі також слід 
уникати. Перш ніж прийняти рішення про факельне спалювання, необхідно 
якомога ретельніше оцінити економічно здійсненні варіанти використання 
газу і врахувати їх при розробці технологічного процесу. Інші варіанти можуть 
включати використання газу для виробництва енергії на місцях, закачування 
газу в пласт для підтримки пластового тиску, підвищення дебіту з допомогою 
газліфта або транспортування газу на сусідні споруди або на ринок. Оцінка 
альтернативних рішень повинна бути належним чином документально 
підтверджена, зареєстрована. 
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Якщо жоден з альтернативних варіантів використання попутного газу не 
виявляється економічно прийнятним, необхідно оцінити заходи щодо 
мінімізації обсягу факельного спалювання газу, яке слід розглядати як 
тимчасове рішення, маючи в якості кінцевої мети припинення постійного 
спалювання попутного газу в факелі. 

Якщо спалювання виявляється неминучим, необхідно прагнути до 
постійного поліпшення такого спалювання шляхом використання найкращих 
практичних прийомів і нових технологій. Для факельного спалювання газу 
необхідно здійснювати такі заходи по попередженню і контролю забруднення: 

• Реалізація, у міру можливості, заходів зі скорочення джерел газу.
• Використання ефективних оголовків факела і оптимізація розміру і

числа форсунок спалювання. 
• Максимальне підвищення ефективності факельного спалювання

шляхом регулювання і оптимізації відносини витрати палива до витрати 
повітря в потоці факела, щоб забезпечити правильне співвідношення 
допоміжного потоку і потоку факела. 

• Зведення до мінімуму факельного спалювання при продувках і в
запальниках без шкоди для безпеки за допомогою заходів, що включають 
установку редукторних пристроїв для продувки, вузлів рекуперації газів 
факела, використання інертного газу для продувки, технології клапанів з 
м'яким сідлом, де це можливо, і установки енергозберігаючих запальників. 

• Зведення до мінімуму ризику викиду з запальника шляхом
забезпечення достатньої швидкості на виході і установки огорожі від вітру. 

• Використання надійної системи підпалювання запальника.
• Установка високоінтегрованих інструментальних систем захисту від

тиску, де це можливо, для скорочення числа випадків перевищення тиску і 
усунення або зменшення частоти виникнення ситуацій, що вимагають 
факельного спалювання газу. 

• Зведення до мінімуму виносу рідини і її захоплення газовим потоком в
факел за допомогою підходящої системи відділення рідини. 

• Зведення до мінімуму відриву полум'я і/або появи язиків полум'я.
• Робота факела в режимі контролю запаху і видимого виділення диму

(відсутність видимого чорного диму). 
• Установка факела на безпечній відстані від місць розміщення

персоналу. 
• Реалізація програми технічного обслуговування і заміни пальників з

метою максимального забезпечення безперервної ефективної роботи факела. 
• Облік факельного газу.
При виникненні аварійної ситуації або поломки обладнання, а також при 

нештатних умовах на установці надлишок газу слід не випускати в атмосферу, 
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а направляти в ефективну факельну установку. Аварійний випуск в атмосферу 
може знадобитися при особливих умовах на родовищі, коли спалювання 
потоку газу виявляється неможливим, або коли відсутня система факельного 
спалювання газу, наприклад, при нестачі необхідного вмісту вуглеводнів в 
потоці газу для підтримки горіння, або недостатньому тиску газу, що не 
дозволяє подати його в систему факела. Перш ніж розглядати можливість 
монтажу на морському нафтогазовому спорудженні установки для аварійного 
скидання газу в атмосферу, необхідно всебічно документально обґрунтувати 
відмову від системи газового факела. 

Щоб звести до мінімуму випадки факельного спалювання при поломці 
обладнання та позаштатних умовах на установці, необхідно забезпечити 
високу надійність установки (> 95%), наявність резервного обладнання та 
ведення протоколів відмови обладнання. 

Що стосується нових споруд, то в початковий період введення в 
експлуатацію необхідно оцінити обсяги спалювання в факелі з тим, щоб 
встановити фіксовані планові значення обсягів факельного спалювання. Слід 
реєструвати обсяги спалюваного газу при інцидентах з вимушеним 
спалюванням в факелі і подавати звіти про них. 

Література 
1. Булатов А.И. Охрана окружающей среды в нефтегазовой

промышленности / А.И. Булатов, П.П. Макаренко, В.Ю. Шеметов – М.: Недра, 
1997. – 483 с. 

2. Безродный Ю. Г. Разработка методов обеспечения охраны
окружающей среды при проектировании и строительстве нефтегазовых 
скважин: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
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МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ  
У ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ СУДНОВИХ ДВЗ 

УДК 504.06:621.431.74 

Автори: Пирисунько М. А., викладач; Павленко Д.С., студент 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 

Херсонська філія 

Вирішення проблеми забруднення повітряного басейну Світового океану 
викидами шкідливих речовин, зокрема оксидами азоту NOx з відпрацьованими 
газами суднових дизелів пов'язано, насамперед, зі створенням 
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високоефективних технологій нейтралізації NOx на випуску з дизельної 
установки, і це повною мірою відноситься як до суден, що проектуються та 
будуються, так і до суден, що знаходяться в експлуатації. Принцип роботи 
ДВЗ заснований на перетворенні хімічної енергії палива органічного 
походження в теплову енергію і далі в механічну. На даний час, для роботи 
ДВЗ, найбільш широко використовують рідке та газоподібне паливо, 
основними складовими яких є вуглеводні. При окисленні їх киснем, що 
міститься у повітрі, яке надходить у двигун, утворюються нетоксичні (водяна 
пара, вуглекислий газ) і токсичні речовини. Останні є продуктами неповного 
згоряння палива або побічних реакцій, що протікають при високих 
температурах. Крім того, деякі шкідливі речовини містяться в паливі і при 
роботі двигуна викидаються в навколишнє середовище. Спосіб 
сумішоутворення і займання паливоповітряної суміші, що застосовується в 
ДВЗ, значно впливає на кількість і склад шкідливих викидів. 

Вплив шкідливих викидів суднових дизелів на глобальний екологічний 
стан повітряного басейну є обмеженим і оцінюється в 5-7% від загальної 
кількості викидів шкідливих речовин стаціонарними енергетичними 
установками і сухопутними транспортними засобами. Однак через відносно 
велику агрегатну потужність суднові дизелі можуть бути основним джерелами 
забруднення атмосфери в таких локальних зонах як порти, водні акваторії 
річок, особливо на території міст. Тому вирішення проблеми токсичності 
випускних газів судновими двигунами регламентується вимогами міжнародної 
морської організації IMO. 

Підвищення вимог до екологічної складової СЕУ сприяло проведенню 
цілого комплексу досліджень, спрямованих на створення "екологічно чистих 
дизелів". Ці дослідження були викликані вступом в силу міжнародних і 
регіональних нормативів, які обмежували викиди від ДВЗ. У 1997 р 
Міжнародна морська організація (IMO) на конференції в Лондоні ініціювала 
прийняття на додаток до Конвенції MARPOL73 / 78 Додаток VI, яким 
передбачалося обмеження емісії таких шкідливих компонентів, як NOx і SOx, 
в випускних газах суднових дизелів. Складовою частиною Програми був 
"Технічний кодекс з контролю емісії оксидів азоту від суднових дизельних 
двигунів", який є міжнародним стандартом, що установлює порядок і правила 
екологічної сертифікації суднових дизелів на заводі-виробнику і під час 
експлуатації двигунів у суднових умовах. 

Обмеження викидів оксидів азоту та оксидів сірки регламентується 
Правилом 13 та  Правилом 14 Додатку VI до Конвенції MARPOL73 / 78. 

Вміст сірки в будь-якому рідкому паливі, яке використовується на судні 
не повинен перевищувати 4,5%. 
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Для одночасного зниження токсичності та димності у газах потрібні різні, 
часом не сумісні між собою заходи, що істотно ускладнює вирішення про-
блеми зниження шкідливих речовин у відпрацьованих газах, особливо у дизелів. 

Застосування двигунів з електронним управлінням. Для таких двигунів 
характерно те, що подачею палива і газообміном керує процесор, який 
дозволяє змінювати подачу палива, а також фази газорозподілу в залежності 
від навантажувального і швидкісного режимів. Електронне урядування 
системами дизеля дозволяє здійснити настройку на економічний режим роботи 
при збільшеному значенні NOx або на режим "малих викидів", на якому емісія 
NOx може бути знижена на 25 ... 40% при незначному збільшенні питомої 
витрати палива. 

Альтернативні палива. Застосування альтернативних палив радикально 
впливає на показники шкідливих викидів. До таких палив, які можна реально 
використовувати в судновий двигунах відносяться: зріджений природний газ, 
біодизельне паливо, синтетичні палива. Але для використання таких палив 
існує ряд необхідних для обліку чинників: проблеми організації їх 
виробництва, інфраструктура для експлуатації та сервісу, зниження 
експлуатаційних якостей палива. 

Одним із методів зменшення шкідливих викидів є використання водо-
паливних емульсій. Механізм зниження NOx при використанні водопаливних 
емульсій і уприскуванні її в камеру згоряння полягає в тому, що вода при випа-
ровуванні знижується пік максимальної температури в процесі горіння і тим самим 
знижує емісію NOx. Але через використання водопаливних емульсій збіль-
шується витрата палива, при вмісті води в паливі менше 30% питома витрата його 
підвищується незначно, зменшується димність відпрацьованих газів. Цей спосіб 
не вимагає внесення змін в конструкцію двигунів, не знижує його надійність. 

Також для зменшення NOx використовують уприскування води 
безпосередньо в циліндр двигуна, що дає при вмісті води в 40 ... 60% зниження 
викидів NOx на 60 ... 70% від первинного, зволоження наддувочного повітря, в 
системі подачі якого використовується підігрітий наддувочне повітря насичене 
водяною парою, який отримують при випаровуванні морської води за 
допомогою утилізації відхідних газів, і спосіб рециркуляції відхідних газів, 
суть якого полягає в тому, що частина відпрацьованих газів з випускного 
колектора подається в продувний ресивер, що дозволяє скоротити вміст кисню 
в повітрі до 13%. Це дозволяє різко скоротити викид до атмосфери шкідливих 
речовин за рахунок мінімального погіршення енергетичної ефективності двигуна. 

Одним із способів очищення газів, що відходять від сірчистих сполук 
SOx досягається найпростішим шляхом, а саме використанням низько-
сірчистих палив. Поряд з цим слід згадати і про спосіб очищення газів, що 
відходять за допомогою скрубберних технологій.  
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ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ НА ФЛОТІ 

УДК 621.311 

Автори: Смоляний Є. С., Свиридов В. І. 
Херсонська філія НУК 

В даний час важливим і актуальними питаннями при експлуатації флоту, 
є екологічність та енергозбереження. В умовах зростання споживання енерго-
ресурсів і в зв'язку постійним зростанням цін на паливо, енергозбереження є най-
важливішим фактором при проектуванні суднових енергетичних установок. 

Основними напрямками енергозбереження на водному транспорті є: 
– оптимізація режимів роботи суднового устаткування за допомогою АСУ;
– впровадження нових систем паливопідготовки і використання

багатофункціональних присадок до палива; 
– впровадження систем глибокої утилізації теплоти відхідних газів СДВС;
– вдосконалення експлуатації СЕУ;
– заміщення нафтового палива зрідженим природним газом.
Так само важливими напрямками енергозбереження є використання 

двигунів нетрадиційних схем, вторинного використання енергії, а так само 
нетрадиційні джерела енергії. Для цих цілей було запропоновано безліч видів і 
способів утилізації теплоти відхідних газів. 

Однак, при розгляді енергозберігаючих умов експлуатації, найболее 
важливим питанням, є підвищення екологічних показників СЕУ. Наявність у 
вихлопних газах суднових двигунів оксидів сірки, оксидів азоту, є найболее 
серйозною проблемою. Оксид азоту NO та діоксид азоту N2O в атмосфері 
зустрічаються разом, тому найчастіше оцінюють їх сумісна дія на організм 
людини. При згорянні палива в двигунах, а також в теплових електростанціях 
приблизно 90% оксидів азоту утворюється у формі монооксиду азоту. Тривала 
дія оксидів азоту в деяких випадках, може призвести до смертність від 
серцевих і ракових захворювань. 

Відомо, що рух навіть одного судна може істотно впливати на 
навколишнє середовище. Це пов'язано з наявністю викидів в атмосферу 
вихлопних газів від роботи суднової енергетичної установки, а також зміною 
енергетики акваторії при русі суден, що не може не відбиватися на динаміці 
руслових потоків і, отже, формуванні русла річки або каналу. Істотно також 
вплив теплових скидів і гідрошумов від роботи движительно-рульового 
комплексу. Знешкодження відпрацьованих газів суднових двигунів є найбільш 
важливою, складною і комплексним завданням, яка вирішується методами 
фізичної і хімічної обробки. 
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В даний час використовуються наступні методи: каталітичний, 
термічний, рідинної нейтралізації та сорбційні методи очищення і фільтрація. 

Каталітична нейтралізація відпрацьованих газів здійснюється в 
каталітичних нейтралізаторах, принцип роботи яких полягає в тому, що 
окислення продуктів неповного згоряння палива відбувається не в 
високотемпературному полум'я, а на каталізаторі. Найбільш ефективним 
каталізатором для відпрацьованих газів є платина. У вітчизняних 
нейтралізаторах застосовуються каталітичні елементи у вигляді сферичних 
гранул діаметром 3...5 мм. Нейтралізатор встановлюється якомога ближче до 
випускного колектора. 

 Термічна нейтралізація відпрацьованих газів здійснюється за 
допомогою підтримки високої температури в випускний системі двигуна, де 
при достатній кількості кисню продукти неповного згоряння палива можуть 
окислюватися до кінцевих продуктів. Завдяки цьому вміст вуглеводнів у 
відпрацьованих газах зменшується на 20 ... 90%.  

Принцип роботи рідинних нейтралізаторів заснований на розчиненні або 
хімічному зв'язуванні токсичних компонентів при пропущенні токсичних 
компонентів відпрацьованих газів через рідину відповідного складу. За 
допомогою рідинних нейтралізаторів можна вловлювати сажу, а також 
послаблювати неприємний запах відпрацьованих газів дизелів. Проводяться 
досліди по використанню для очищення відпрацьованих газів дизелів 
рідинного апарату пінного типу. У таких апаратах завдяки кінетичної енергії 
газів, що проходять через перфоровану грати, створюється піна з сильно 
турбулізованим газорідинної суміші, що представляє собою зважений шар 
рідини у вигляді швидко рухаються плівок і струменів, добре перемішаних з 
бульбашками і струменями газу, які і очищають вихлопні гази. 

Вагомий внесок у розвиток вдосконалення двигунів привели до 
впровадження системи електронного управління подачі палива в двигун. 

Останнім досягненням у дизелебудуванні,  доведеним до промислового 
застосування, є МОД та СОД з електронною системою управління (ЕСУ): 
MAN B&W (двигуни серії МЕ); Wartsila (двигуни типу Sulzer RT-flex); 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (двигуни типу UEC-Eco); Wartsila (типорозмір 
двигунів W32, W38, W46) та Caterpillar - MАК (програма ACERT).  

Завдання впровадження електронного управління полягала в подальшій 
оптимізації робочого процесу, скорочення шкідливих викидів з вихлопними 
газами і зниженні питомої витрати палива. Електронна система управління 
подачі палива дозволяє підвищити гнучкість в управлінні кутом випередження 
впорскування палива, подачі палива і їх оптимізації на всьому діапазоні 
робочих режимів. У новій модифікації замість розподільних валів з приводом 
традиційних ПНВТ і гідроприводів вихлопних клапанів була застосована 
акумуляторна система подачі палива і управління вихлопними клапанами, що 
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істотно спростило конструкцію і розширило можливості оптимізувати процеси 
управління. 

Але сьогодні, щоби зробити суднові двигуни безпечними для навколиш-
нього середовища, розглядається головний напрямок - використання мало-
токсичних сортів палив. 

Висновки 
Проблеми екологічності та енергозбереження актуальні на даному етапі 

розвитку суднобудування. Пошук нових рішень, модифікація застарілих 
методів очищення, переобладнання судів ось що є актуальною темою для 
обговорення під час проектування сучасних суден. Велике споживання 
ресурсів тягне за собою швидке виснаження їх запасів. Для запобігання цьому 
потрібно на більш високому рівні вводити системи вторинного використання 
енергії, використання нетрадиційних джерел і схем отримання енергії. 
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Сучасні дизельні двигуни є джерелом забруднення атмосфери цілою низкою 
факторів, перелік яких вказано в табл. 1. За останній час зі збільшенням 
кількості транспортних різко постає питання зменшення негативного впливу 
відпрацьованих газів на атмосферу. 
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Таблиця 1. Концентрація шкідливих речовин у відпрацьованих 
газах 

г/(кВт·годину) 
Речовини 

чотиритактні дизелі двотактні дизелі 
% по об’єму 

COx 4,0 - 5,5 11 < 0,2 

NOx 12 - 19 19 0,25 

CnHm 2,0 - 4,0 8,0 < 0,01 

Альдегіди 0,14 - 0,2 0,34 0,002 

Сірчастий  ангідрид 0,95 1,0 0,03

Сажа 1,4 - 2,0 1,22 0,25 

На основі наукової розробки, запропонованої проф. Патрахальцевим 
Н.Н., розроблено схему подачі газоподібного водню безпосередньо в лінію 
високого тиску паливоподачі.  

Дана технологія дає можливість використовувати водень в якості 
каталізатора горіння основного палива. Головна ідея міститься у тому щоб 
додавати водень у дизельне паливо в магістраль високого тиску на хвилі 
низького тиску за допомогою спеціального пристрою. При цьому на хвилі 
тиску, дизельне паливо насичується воднем та поступає у форсунку і далі 
впорскується у циліндр двигуна. Після впорскування та зниження тиску в 
циліндрі, водень звільнюється з дизельного палива, сприяє подальшому 
подрібненню крапель та швидко дифундує у об’єм надпоршневого простору. 
Кількість водню, який додається до циклової подачі дизельного палива, 
регулюється тиском водню на вході у пристрій. Проте, у науковій літературі 
не знайдено достатньо інформації щодо результатів експериментального 
дослідження додавання водню до основного рідкого палива ДВЗ. Тому 
задачею дослідження було саме експериментальне підтвердження даної теорії 
та отримання якісних результатів. 

За результатами дослідження відмічено зниження питомої витрати 
палива на 0,4…2,8% в залежності від навантаження. Крім того, були отримані 
дані щодо покращення екологічних показників двигуна: кількість викидів 
вуглеводнів (СmНn) знизилася на 40…50%, монооксиду вуглецю (СО2) – на 
15…25%. Поряд з цим було встановлено, що викиди оксидів азоту (NxOy) 
збільшилися на 3…7%, що пов’язане з певним підвищенням максимальної 
температури циклу. 
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СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЙ РОЗСЛІДУВАННЮ 
ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ 

УДК 343.985.1 

Автор: Тимченко О.В., головний судовий експерт 
Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

Україна, як прибережна держава, повинна дбати про своє морське сере-
довище. Для забезпечення ефективного механізму боротьби із забрудненням 
морського середовища, необхідно удосконалити процедуру розслідування 
правопорушень в даній сфері. В цьому контексті доцільно окреслити 
особливості протидій розслідуванню злочину у сфері забруднення моря. 

Аналізуючи статтю 243 Кримінального кодексу України «Забруднення 
моря» можна запропонувати наступне трактування забруднення моря в 
контексті репрезентованої тематики. А саме, як привнесене людиною 
забруднення моря шкідливими речовинами (перелік встановлений в 
національних та міжнародних нормативних актах), що потягло (чи створило 
небезпеку) шкоди здоров’ю людей, загибель тваринного, рослинного світу, 
перешкоджала законим видом морського промислу. Способами вчинення 
злочинів є порушення спеціальних правил (наприклад, будівництво об’єктів 
без відповідного дозволу), скидання, захоронення (тобто скидання у 
контейнерах) шкідливих речовин у морі. Слідова картина злочину, як правило, 
детермінується негативними наслідками (сліди отруєнь в організмі людей, 
сліди шкідливих речовин у морі, в трупах тварин тощо). Крім того, можливе 
виявлення слідової картини так званого «традиційного» плану (наприклад, при 
виявлення на березі моря контейнерів зі шкідливим речовинами вилучення 
трасо логічної слідової інформації). 

Суб’єктами злочину забруднення моря виступають працівники 
підприємства відповідного профілю діяльності, екіпаж судна тощо. З огляду на 
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це, при скоєнні правопорушень у сфері забруднення моря слідчий може 
стикатися з так званою «протидією колективу», суб’єктами якої виступають 
працівники підприємства, що здійснило забруднення, члени екіпажу судна, 
з якого був викид шкідливих речовин в море та ін. Даний прояв протидії 
виходить з сутності стосунків людей в трудовому колективі, зокрема слід 
враховувати такі фактори як дружні, неприязні зв’язки, єдина мета спільної 
праці, вплив колективу на окремих його членів – все це може становити 
значну перешкоду для встановлення істини. Наприклад, якщо забруднення 
здійснюється невеликим підприємством, то злочинним умислом охоплені всі 
працівники, вони дають неправдиві покази, приховують обставини скоєння 
злочину, з метою подальшого продовження злочинної діяльності, отримання 
прибутків, погроз втрати роботи та інших факторів.  

Транспортування шкідливих речовин пов’язано зі значними прибутками, 
при незаконному скиданні чи захороненні шкідливих речовин або відходів 
«обходяться» значні платежі. Всі ці фактори сприяють проявам протидій 
пов’язаних з корупційними діяннями, організованою злочинністю, із впливом 
на діяльність слідчого посадових осіб вищого рівня. Механізми впливу 
різноманітні: обіцянка винагороди або підвищення по службі у разі 
«сприятливого» ходу розслідування, звільнення із займаної посади чи погрози 
створення перешкод у кар’єрі, фізичного насильства відносно слідчого та 
членів його сім’ї, шантаж тощо.  

Слідчий є головною особою в розслідуванні злочину, від нього залежить 
кінцевий результат досудового слідства, адже будь-який продуктивний вплив 
на нього віддзеркалюється на результатах розслідування. Тому, питання 
недопущення зовнішнього тиску на слідчого є доволі актуальним, та потребує 
удосконалення як на законодавчому рівні (створення гарантій незалежності 
слідчого), так і шляхом розробки криміналістичних прийомів та методів 
подолання даного прояву протидій розслідування.  

Найбільш ефективна боротьба з протидією розслідуванню стосовно всіх 
видів злочинів пов’язано передусім з прогнозуванням, виявленням, аналізом та 
на основі цього формуванням найефективніших способів подолання.Слідчому 
доцільно прогнозувати прояви протидії ще на першочерговому етапу 
розслідування. Приховування злочинів може супроводжуватись слідами 
знищення доказів, які також несуть інформативне значення. Особи, 
здійснюючи протидії, викривають свої злочинні наміри та демонструють свою 
причетність до скоєння правопорушення.  

У результаті, при дослідженні мікроклімату в колективі виявляється 
коло осіб, які за своїми переконаннями здатні об’єктивно розповісти 
обставини події, а також ті, що зацікавлені в приховуванні злочину. 
Наприклад, слідчий підозрює у вчиненні злочину капітана судна, він аналізує 
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відносини в колективі, виявляє осіб зацікавлених в неправдивих показах (це 
можуть бути члени екіпажу наближені до капітана, або залежні від нього), або 
невдоволених його діями. Виявлення даних обставин дозволяє слідчому більш 
повно та об’єктивно аналізувати покази свідків та підозрюваних. Слідчий 
встановлює так званий «діагноз» особистості членів колективу, 
використовуючи методи спостереження, бесіди та психологічної 
характеристики. Крім того, оцінюючи психологічні ознаки кожного 
працівника, слідчий надає психологічну характеристику колективу в цілому 
(конфліктний, злагоджений, кожен сам за себе тощо). І тільки після цього він 
має формувати тактику подальших дій щодо подолання протидії. 

У випадку, коли встановлюються свідки, здатні давати правдиві покази, 
незважаючи на вплив колективу, доцільно забезпечити захист цих осіб. 
Це, наприклад, досягається шляхом тримання в таємниці особи свідка та 
змісту його показів. Особливо це актуально, коли свідок працює разом з 
підозрюваним (підозрюваними). 

Якщо у забрудненні підозрюється посадова особа (капітан, 
судновласники, керівники підприємств тощо) доцільно запобігти негативному 
впливу керівника на своїх підлеглих, спрямованого на приховування злочину. 
Це досягається раптовістю та своєчасністю проведення комплексу слідчих дій 
(допитів, очних ставок, обшуків тощо), оперативністю розслідування, 
відсторонення підозрюваної особи від виконання своїх обов’язків (наприклад, 
усунення від займаної посади, вибір відповідного запобіжного заходу) та інші 
заходи забезпечення захисту прав певного свідка. 

З метою ж недопущення незаконного впливу на слідчого доцільно 
встановити гарантії його незалежності, механізми протидії втручанню в його 
діяльність, забезпечити заходи особистої безпеки для нього та членів його 
родини. Важелі контролю та нагляду над слідчою діяльністю зіставляються та 
рівноцінні з гарантіями незалежності слідчого. Начальники слідчих підрозділів 
повинні контролювати діяльність підлеглих лише в сфері реалізації критеріїв 
законності, об’єктивності, повноти та професіоналізму. Доцільним є 
підвищення авторитету професії слідчого, встановлення йому належного 
матеріального забезпечення, комплексу соціальних послуг. З іншого боку 
слідчим може бути особа з «незаплямованою репутацією», а також у якої 
відсутня будь-яка зацікавленість у справі. Крім того, кандидати на посади 
слідчих повинні проходити відбір згідно різнопланових критеріїв, зокрема й 
шляхом перевірки на поліграфі.   

Висновки. Тільки ефективне прогнозування, виявлення та подолання 
протидій розслідуванню приводить до ефективного результату. Це можна 
порівняти з «шаховою партією», чиї успішні ходи призведуть до перемоги: 
злочинця – він залишиться непокараним, а якщо слідчого – він встановить 
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винну особу, та сформує достатню доказову базу для доказування у судовому 
розгляді. Слідчому необхідно враховувати прояви протидії зі сторони 
трудового колективу охопленого однією метою злочинної діяльності, 
негативний вплив керівництва на свої підлеглих для приховування обставин 
вчиненого злочину. Виявлення та подолання протидії як елемент діяльності по 
розслідуванню злочинів є невід’ємною складовою для досягнення якісного та 
об’єктивного результату. 

Список використаної літератури. 
1. Щур, Б. В. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що

вчиняються організованими злочинними групами [Текст]: автореф. дис. на 
здобуття ступеня канд. юрид. наук спец.: 12.00.09 «Кримінальний процес та 
криміналістика, судова експертиза» / Б. В. Щур. – Харків. – 2005. – 17 с. 

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КРИТЕРІЙ 
ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ 

ОБМЕЖЕНИХ АКВАТОРІЙ 

УДК 502.1:004.7 

Автори: Тимченко І. В., к.т.н., доцент; Мотигіна В. С., аспірант 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Сучасний розвиток морської інфраструктури, активне судноплавство і 
пов’язане з цим зростання забруднення навколишнього середовища ставлять 
під загрозу екологічну рівновагу та здоров’я людини. Забруднення вод 
призводить до загибелі флори і фауни водоймищ, які  є одним із найбільш 
важливих, і разом з тим, найбільш уразливих компонентів навколишнього 
середовища. 

В доповіді запропоновано комплексний критерій для оцінки збитків, 
пов’язаних з забрудненням обмежених акваторій морських суднохідних 
каналів внаслідок діяльності об’єктів транспортної інфраструктури з 
урахуванням екологічних факторів і економічної доцільності. 

Для оцінки k-ого комплексу заходів щодо збереження екологічної 
рівноваги j-ого району обмеженої акваторії морського каналу запропоновано 
комплексний еколого-економічний критерій ( ): 

, 
де: – збитки, завданні рибному господарству [1];

 - збитки від знищення або погіршення якості j-ого району 
(рекреаційної зони) при впровадженні  k-ого комплексу заходів; 



Проблеми екології та енергозбереження  
в суднобудуванні 

IХ міжнародна науково-технічна конференція

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 242 

  - збитки від втрат природно-заповідного фонду; 
– витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації (НС) при впровадженні

k-ого комплексу заходів. 
Збитки, завданні рибному господарству включають: 

- збитки від втрати потомства: 

де, П - кількість загиблої риби, штук;  Z - частка самок, %;  Q - середня 
плодючість самки, тис. штук ікринок;  С - кратність нересту, разів; К - 
коефіцієнт промислового повернення від ікри, %;  М - середня маса дорослої 
особини, кілограмів. 

-  збитки від загибелі кормових організмів: 
- для планктону:       

-  для бентосу:      

де, S - площа пошкодження, кв. метрів; Н - глибина водойми, метрів; W - 
середня концентрація організмів, г/м3 та г/м2; - коефіцієнт переведення 

біомаси організмів у продукцію; К1 - показник гранично можливого 
використання кормової бази риб, відсотків; К2 - кормовий коефіцієнт для 
переведення продукції кормових організмів у рибопродукцію; 106 - коефіцієнт 
переведення грамів у тонни. 

- збитки від втрат неростовищ: 

де S - площа пошкодження, гектарів; Р - середня рибопродуктивність 
нерестовищ за промисловим поверненням, кілограмів/гектар. 

Зазвичай райони суднохідної діяльності тісно межують з рекреаційними 
зонами та об’єктами природно-заповідного фонду, тому критерій включає 
складові, пов’язані з втратами природно-заповідного фонду та погіршенням 
рекреаційних функцій досліджуваних ділянок.  

Збитки від знищення або погіршення якості j-ого району (рекреаційної 
зони) при впровадженні  k-ого комплексу заходів: 

, 
де Т - термін, необхідний для відновлення рекреаційної зони; Пj - 

прибуток у цілому від діяльності установи за одиницю розрахункового 
терміну на одному об'єкті рекреаційної зони.    
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Втрати природно-заповідного фонду від наслідків НС, які враховує 
запропонований критерій, поділяються на невідновлювані та відновлювані,  

Загальні економічні втрати об'єкта природно-заповідного фонду від 
наслідків НС якості j-ого району при впровадженні  k-ого комплексу заходів 
( ) визначаються як сума витрат на відновлення природного стану та сума 
збитків від недоотриманих надходжень від рекреаційної, наукової, 
природоохоронної, туристсько- екскурсійної та іншої діяльності установи: 

де  - сума витрат на відновлення природного стану j-го району при 
впровадженні  k-ого комплексу заходів для об'єктів природно-заповідного 
фонду. Витрати, внаслідок недоотримання надходжень від рекреаційної, 
наукової, природоохоронної, туристсько-екскурсійної та іншої діяльності 
установи природно-заповідного фонду, включають: – прибуток f-ої
установи при впровадженні k-ого комплексу заходів природно-заповідного 
фонду до НС; – прибуток f-ої установи при впровадженні k-ого комплексу 
заходів природно-заповідного фонду після НС. Витрати на відновлення 
природного стану об'єкта природно-заповідного фонду включають:  - 
витрати на експертизу екологічної та ландшафтної структури об'єкта 
природно- заповідного фонду при впровадженні  k-ого комплексу заходів;  
– витрати на експертизу змін стану j-го району біогеоценозів об'єкта;  –
розмір збитків, заподіяних i-му біогеоценозу j-го району (рекреаційної зони) 
при впровадженні  k-ого комплексу заходів для об'єкта природно-заповідного 
фонду; внаслідок НС за окремими складовими збитків (відповідно до ПКМУ 
від 21 липня 2013 р. N 541 "Про затвердження такс для обчислення розміру 
відшкодування шкоди, …") [2]; - кількість типів біогеоценозів.  

Висновки. Запропонований критерій оцінки збитків, від порушення 
екологічної рівноваги на ділянках обмеженого суднохідного лиманного 
каналу, внаслідок активної суднохідної діяльності та перевантажувальних 
процесів в морських портах включає екологічні та економічні витрати і 
дозволяє об’єктивно оцінити характер екологічної шкоди та її зменшення при 
впровадженні комплексу природоохоронних заходів. 
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Секція № 9 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЇ 

ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ 

ДО ВИБОРУ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОЗБОРУ  
ДЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ  

УДК 697.4:621.5 

Автори: 1Трушляков Є.І., 1Зубарєв А.А., 2Маринець О.О. 
1Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
2ТОВ Хладотехника 

Економія паливно-енергетичних ресурсів та охорона навколишнього 
середовища набувають все більш пріоритетного значення. Для сьогодення 
України найважливішою є задача підвищення енергоефективності систем 
теплохолодопостачання. Одним із засобів економії органічного палива в таких 
системах є використання альтернативних джерел енергії, таких як енергія 
води, ґрунту, повітря, вітру, сонця. На сучасному етапі розвитку науки теплові 
насоси є майже єдиним засобом для енергетичного використання 
низькотемпературної теплоти  [4]. 

Відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на 
період до 2020 року очікується, що виробництво теплової енергії з 
відновлюваних джерел на базі теплонасосних технологій збільшиться зі 130 
тис. тонн нафтового еквіваленту у 2014 р. до 600 тис. т. н. е. у 2020 р. Планом 
заходів з реалізації Національного плану дій  з відновлюваної енергетики  
передбачено на розвиток теплогенеруючих потужностей на основі теплових 
насосів (ТН) в системах опалення та охолодження виділити орієнтовний обсяг 
фінансування 17,918 млрд. грн. Це забезпечить доведення встановленої 
потужності теплових насосів станом на 31 грудня 2020 р. до 1732 МВт [7].  

В Україні роботи з впровадження ТН здебільшого перебувають на стадії 
окремих досліджень [4]. Тому досягнення поставлених Національним планом 
індикативних цілей потребує суттєвих не тільки виробничих, але й науково-
дослідних зусиль. 

Найбільш поширеними є теплові насоси, що трансформують енергію 
атмосферного повітря. Але для природно-кліматичних умов України більш 
перспективними є ТН, що використовують енергію ґрунту. Основна перевага 
геотермальних теплових насосів полягає в тому, що температура ґрунтів 
коливається в значно меншому діапазоні, ніж температура повітря [2,4]. Тому 
система збору низькотемпературного тепла з навколишнього середовища є 
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більш ефективною, а відповідно більш ефективною є і робота геотермального 
ТН, ніж повітряного ТН.  

Контур збору тепла за допомогою ґрунтових теплообмінників є 
високовартісною підсистемою теплонасосної установки. Температура та 
вологість ґрунтів є нестаціонарними. Чітких методичних рекомендацій з 
проектування теплонасосних установок за зазначеними аспектами поки що не 
вироблено. Тому дослідження схемних рішень, параметрів і режимів роботи 
ґрунтових теплообмінників є актуальними для теплонасособудування. 

На практиці систем теплозбору для геотермальних теплових насосів 
використовуються горизонтальні, вертикальні та нахилені під кутом 
теплообмінники [5]. 

Схемні рішення горизонтальних ґрунтових теплообмінників: 
теплообмінник у формі петлі, теплообмінники з паралельним і послідовним 
з'єднанням труб, розташованих на одній глибині; теплообмінники з трубами, 
розташованими в траншеї на різній глибині; теплообмінники у формі спіралі, 
розташованої вертикально в траншеї, або горизонтально в одній площині. 
Глибина укладання труб вибирається з урахуванням глибини промерзання 
ґрунту, але не більше 1,5-2,0 м. 

Вертикальні теплообмінники (теплові зонди) монтуються на глибині 30-
200 м. Нахилені теплообмінники розташовують на глибині 15-50 м. Для 
вилучення теплоти ґрунту застосовують U-подібного або коаксіальні 
теплообмінники з пластикових або мідних труб. 

Проектування систем теплозбору для геотермальних теплових насосів 
ведеться на основі приблизних розрахунків за питомими показниками [3,6]. 
Корекція результатів утруднюється складністю і трудомісткістю вимірювання 
параметрів ґрунтів на глибині [1]. 

Виробники  найбільш затребуваних вертикальних геотермальних насосів 
рекомендують приймати величину питомого теплового потоку з одного 
погонного метра свердловини в діапазоні від 20 до 150 Вт/п.м. [3]. Аналіз 
публікацій за темою досліджень показав, що при такому розбігу рекомендацій 
вирішення сумнівів у виборі проектних рішень може бути забезпечене 
чисельним моделюванням процесів ґрунтового теплообміну [3,5]. 

Моделювання температурних полів в системах з ґрунтовим 
теплообмінником здійснюється на основі рішення системи диференціальних 
рівнянь теплопровідності для системи елементів, що визначають умови 
протікання теплового процесу [3,5]. Дослідження були виконані за допомогою 
програмного комплексу Flow Vision. 

Для опробування методики моделювання використовувалась 
найпростіша фізична тривимірна модель U- подібного теплообмінника з 
металопластикової труби. Результати моделювання показані на рис.1. 
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Рис.1. Поле температур  ґрунтового U-образного теплообмінника 
Представлений розподіл температур в системі ґрунтового U- подібного 

теплообмінника отримано при наступних початкових умовах: температура 
теплоносія на вході - 4оС; швидкість потоку  0,3 м/с; режим течії ламінарний; 
тиск потоку на виході 0,5 кгс/см²; температура ґрунту 10°С. Отримані 
результати якісно співпадають з [3,5] та результатами інших досліджень. 

В подальшому відпрацювання методики дозволить, використовуючи 
більш складні моделі теплообміну, раціоналізувати вибір технічних рішень 
систем теплозбору для геотермальних теплових насосів. 
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РОЗРОБКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЕКТУ  
НУЛЬОВОГО ЕКО-ДОМУ 

Автори: Літвак С.М., Паламарчук М.М. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 

Анотація. Розроблено та відмодельовано проект у системі комп’ютерної 
реальності за допомогою такого програмного забезпечення як: 3ds Max, 
ZBrush, Photoshop та Unity3D. При розробці враховано різні чинники 
негативної дії на людину для максимальної мінімізації їх. Використання 
енергії з поновлювальних джерел основа будинку для досягнення повної 
автономності конструкції. Розраховано площу полів зрошення, сонячних 
батарей та горизонтального геотермального насосу для забезпечення потреб 
проживаючих людей з урахуванням середньої кількості та площі дому. При-
ділено увагу герметизації дому для зменшення енергозатрат та споживання.  

Ключові слова: нульовий(або пасивний) еко-дім, сонячні батареї, 
дощова вода, подвійне скло, тепловий(геотермальний насос), вентиляція з 
рекуператором, артезіанська свердловина, глиняно-солом’яний каркас дому. 

Необхідна умова виживання людини - збереження незайманої і 
відновлення порушеної людиною природного середовища, в тому числі і 
поліпшення здоров'я людини, як частини цього середовища. Для 
кардинального зменшення навантаження на природне середовище житло 
повинне поступово стати еко-будинком. 

У еко-будинку на відміну від звичайного повинна бути комфортна 
атмосфера, він повинен ефективно використовувати енергію і не чинити 
негативний вплив на навколишнє середовище. 

Пасивним або енергоефективним прийнято називати будинок з малим 
енергоспоживанням. Будинок повинен бути влаштований таким чином, щоб 
втрачати якомога менше тепла. Для країн з довгими і складними осінньо-
зимовими умовами це дуже актуально.В ідеалі пасивний будинок-повністю 
незалежна енергосистема. Такий будинок - сам забезпечує себе теплом і 
світлом.  
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Все еко-будівництво тримається на так званих «зелених» технологіях: це 
коли для створення здорових і комфортних умов життя використовують різні 
природні фактори. 

До «зелених» технологій належить біонічна архітектура, коли при про-
ектуванні застосовують закони і форми живої природи; використання альтер-
нативних джерел енергії, таких як енергія сонця, вітру, води; застосування еко-
логічних матеріалів, здебільшого природних, які створюють здоровий мікроклі-
мат в будинку і не завдають шкоди навколишньому середовищу при їх утилізації. 

Таким чином , еко-дім - це система з позитивним екологічним ресурсом. 
Вона складається з дому нульового енергоспоживання і присадибної ділянки. 
У поняття еко-дім входить сам будинок, надвірні будівлі, сад-город, система 
накопичення води, місце відпочинку. 

Еко-дім може забезпечити таку якість життя, при якому родина буде 
мати можливість виростити здорове наступне покоління. При масовому 
будівництві еко-будинків можна сподіватися на якісне відтворення людської 
популяції в цілому і відновлення порушеного екологічного ресурсу в 
населених пунктах. 

До переваг проектування еко-будинків можна віднести: 
- У будівництві використовуються екологічно чисті матеріали: дерево, 

камінь, вапно, пісок, глина і т.д. 
- Використання відновлюваних джерел енергії. Сонячні теплові і фото-

електричні системи, вітрогенератори, геотермальні теплові насоси є компо-
нентами пасивного будинку і служать в якості додаткових джерел енергії. 

- Ціна і якість еко-будинку - на найвищому рівні, але за 7-10 років 
затрати повністю окупаються. При будівництві практично не застосовується 
важка техніка, використовуються природні матеріали з мінімумом обробки. 
Залежно від місцевості проживання власника еко-будинку - стіни або дуже 
добре тепло-ізолюючі, або навпаки потоншується з можливістю дарувати 
людям прохолоду в спекотний день. 

- У конструкції дахів також застосовуються натуральні покрівельні мате-
ріали та доповнюються функцією водозбору, енергозапасання (сонячні батареї). 

- Умови життя підвищуються - більш свіже повітря дарує можливість 
дихати на повну. 

- Еко-дім, з енергетичної точки зору, на даний момент, вважається 
найбільш економічно та екологічно вигідним житлом. 

- Хороша теплоізоляція всіх частин будівлі. Особливу увагу приділяють 
тонкої роботи з так званими містками холоду (стики елементів, металеві 
частини, кути будівлі), через які зазвичай активно йде тепло. 

- Двокамерні склопакети з низьким показником теплопередачі. 
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- Система штучної вентиляції з рекуператором-теплообмінниками. Прин-
цип такий: зовні чисте повітря подається в будівлю по трубі, проходить через 
теплообмінник, де забирає частину тепла у повітря, що виходить, що має 
кімнатну температуру, при цьому повітряні потоки не перемішуються, і в при-
міщення надходить тільки свіжий вуличне повітря. Такі системи дозволяють 
зберегти до 75% виробленого тепла. 

- Розрахунок правильної геометрії будівлі, особливе зонування, 
орієнтація по сторонах світу. 

- Комфортний мікроклімат. За рахунок рекуператорів в пасивних 
будинках автоматично підтримується комфортна для людини температура, 
вологість і особливо чисте повітря. Рекуператор працює не тільки в режимі 
підігріву, а й охолодження, і підтримує комфортну температуру не тільки 
взимку, але і влітку. До того ж все повітря проходить через фільтр тонкого 
очищення EU7. Фільтри такого рівня використовуються в лікарняних палатах, 
при виробництві ліків, продуктів харчування, в електронній промисловості і 
т.п. Все це благотворно впливає на наше самопочуття і здоров'я. 

- Необхідність в опаленні простору різко знижується. Пасивним можна 
назвати будинок, який споживає з розрахунку 15 кВт / год на один квадратний 
метр в рік. Це в 10-15 разів менше, ніж у традиційних будівель 

- Технології розумного будинку. Системи вентиляції автоматично контро-
люють температуру і витрата повітря, якщо в приміщенні немає людей вони 
переходять в економічний режим роботи. Автоматично регулюється подача тепла і 
гарячої води від декількох джерел. Таке підвищення інтелектуального коефі-
цієнта пасивного будинку зближує його з «розумним будинком», де автома-
тика налаштовує роботу всіх інженерних систем відповідно до заданих параметрів. 

Це далеко не усі переваги еко-будинку. 
Вибираючи пасивний будинок, можна істотно заощадити на вартості 

землі. Так як мова йде про енергозалежну систему, немає необхідності 
підключатися до існуючих комунікацій. Тому можна придбати ділянку землі 
не підключену до комунікацій, вона обійдеться набагато дешевше. Крім того, 
вартість обладнання, необхідного для перетворення енергії поновлюваних 
джерел часто дешевше, ніж плата за підключення до існуючих комунікацій. 

Саме тому раціонально вважати, що розробка проекту екологічного дому 
дуже корисна та цікава справа.  

Але спроектувати з врахуванням усіх чинників такий еко-будинок дуже 
важно без використання інноваційних підходів та комп’ютерної реальності. 

Висновки 
Проект цього еко-дому – розробка на яку можна поглянути в 

комп’ютерній реальності але це також і готовий проект, який можна сміливо 
втілювати в життя в Україні чи за її межами.  
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Такий вигляд проекту допомагає відразу зрозуміти та візуалізувати його, 
що полегшує сприйняття клієнта, та виключає роботу деяких спеціалістів 
(Наприклад: різних дизайнерів, тому що в проекті розміщено предмети за 
стилістикою та зручністю, також враховані основи відеоекології, тобто вплив 
різних кольорів на людину).  

Все більше інновацій розробляють різні компанії для того, щоб 
використовувати їх в таких будинках, аби життя людей стало більш 
комфортним та безпечним.  
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