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Секція № 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ
У ЕЛЕМЕНТАХ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
УСТАНОВОК
УДК 621.438

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ
ТОПЛИВ В ГАЗОТУРБИННЫХ КАМЕРАХ СГОРАНИЯ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ
Авторы: С.И. Сербин, д-р техн. наук, проф., А.Б. Мостипаненко,
канд. техн. наук, доц., А.В. Козловский, мл. науч. сотрудник
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

В настоящее время достигнуты значительные успехи по конструированию и отработке камер сгорания (КС) ГТД. Одним из ключевых вопросов в доводке КС является обеспечение устойчивости рабочего
процесса, практическое решение которого требует существенных материальных затрат. Несмотря на то, что проблеме обеспечения устойчивости горения посвящено большое количество теоретических и экспериментальных работ и накоплен значительный опыт по уменьшению
колебаний давления в КС в процессе доводки двигателей, особенности
таких процессов изучены не достаточно.
Обеспечение устойчивости процесса горения является серьезной
и актуальной задачей, занимает значительную часть времени в общей
доводке двигателей. Использование численного эксперимента для прогнозирования режимов пульсационного горения на этапе разработки
двигателя позволит значительно сократить такие расходы [1-3].
Рассмотрены основные способы модернизации существующих камер с целью разработки конструктивных мероприятий, направленных
на уменьшение вероятности возникновения режимов пульсационного
горения в КС ГТД, работающей на газообразном топливе. Наиболее
4
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простой способ борьбы с ними – повышение скорости истечения воздуха из фронтового устройства. Для этого предполагается часть воздуха,
который подается в зону смешения, перенаправить в завихритель. Это
можно конструктивно выполнить за счет перекрытия отверстий подвода
вторичного воздуха (рис.1). Проведенные трехмерные численные расчеты позволили установить, что рациональным является отношение
площади поперечного сечения S0 отверстий подвода вторичного воздуха к площади поперечного сечения жаровой трубы S1 в месте этого
подвода S0/S1 = 0,004-0,01. Не рекомендовано уменьшать отношение
площадей S0/S1 ниже 0,004 в связи с тем, что количество вторичного
воздуха, который подается в зону смешения, будет недостаточным для
снижения температуры продуктов сгорания перед турбиной, а количество первичного воздуха, которое формирует горючую смесь, увеличится, что приведет к росту коэффициенту избытка воздуха в зоне горения к критическим значениям и срыву пламени. В свою очередь, не
рекомендовано превышение отношения площадей S0/S1 больше 0,01 в
связи с тем, что это приведет к приближению коэффициента избытка
воздуха в зоне горения к стехиометрическим значениям, увеличению
температуры горения и резкому повышению выбросов токсичных оксидов азота [4].

Рис. 1. Изменение геометрии жаровой
трубы путем перекрытия отверстий подвода вторичного воздуха: 1 – кожух; 2 –
фронтовое устройство; 3 – жаровая труба; 4 – отверстия подвода вторичного
воздуха; 5 – смеситель

Следующим направлением газодинамического совершенствования
проточной части КС стало увеличение проходного сечения жаровой трубы за счет увеличения диаметра обечаек цилиндрической части жаровой трубы на 10 мм (рис. 2) по сравнению с базовой конструкцией. Как
показали расчеты, такое изменение конструктивного облика приводит
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к снижению скорости потока в первичной зоне жаровой трубы, и тем
самым расширяет диапазон стабильного горения [4].

Рис. 2. Жаровая труба с увеличенным диаметром цилиндрических обечаек

Один из способов подавления пульсаций – использование резонаторов Гельмгольца. Резонаторы предполагается разместить над 3-4
обечайками жаровой трубы, т.к. в этом месте наблюдается максимальная амплитуда пульсаций давления. Основная расчетная частота колебаний в жаровой трубе изменяется в диапазоне от 190 до 205 Гц.
Объем резонатора рассчитывается по формуле [5]:
f =

c
2π

s
,
Vl

где f – частота пульсаций; с – скорость звука в жаровой трубе; s – площадь горла резонатора; l – длина горла резонатора.
Принимая, что длина горла резонатора равна двойной толщине
обечаек жаровой трубы l=3 мм и диаметр отверстий горла равен
d=1 мм, можно вычислить объем камеры резонатора
V
=

d 2 ⋅ c2
0, 0012 ⋅ 8402
1,17 ⋅10−4 м3
=
=
2
2
16π ⋅ l ⋅ f
16 ⋅ 3,14 ⋅ 0.003 ⋅ 200

При этом для частоты 190 Гц объем резонатора составит
1,3·10-4 м3, а для 205 Гц – 1,11·10-4 м3.
Резонатор представляет собой кольцевую полость прямоугольного
сечения, которая охватывает 3 и 4 обечайку. Сечение резонатора принято прямоугольным высотой 9 мм (из конструкционных соображений)
и шириной 26 мм. Объем данной полости 1,19·10-4 м3. Полость перекрывает 1 ряд отверстий охлаждения диаметром 1,2 мм. Для обеспе6
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чения необходимого расхода газа через полость в ее правом торце
предусмотрена кольцевая щель толщиной 2 мм (рис. 3). Кроме того, в
качестве горла резонатора просверлены дополнительно 30 отверстий
диаметром 1 мм.

Рис. 3. Схема работы резонирующей полости

Выводы. 1. Проведен анализ пульсационных процессов в низкоэмиссионной камере сгорания газотурбинного двигателя с помощью
современных инструментов вычислительной гидродинамики. 2. Снижение пульсаций давления за счет перераспределения расходов воздуха
по камере перекрытием отверстий вторичного воздуха дает следующие
результаты: 10-15% для жаровой трубы с двумя отверстиями и 30-35%
для жаровой трубы с одним отверстием вторичного воздуха. Данный
способ является максимально технологически простым и позволяет
снизить средний уровень пульсаций давления до 30%. 3. Увеличение
диаметра жаровой трубы приводит к падению пульсаций давления в
первичной зоне камеры сгорания на 10-20%. 4. Установка в камеру сгорания резонаторов Гельмгольтца приводит к уменьшению уровня пульсаций давления до 20%.
Список литературы. 1. Сербін С.І. Моделювання процесів нестаціонарного горіння в низькоемісійній камері згоряння газотурбінного
двигуна / С.І. Сербін, Г.Б. Мостіпаненко, А.В. Козловський Вісник НУК
імені адмірала Макарова. – Миколаїв: НУК – 2012. – № 1. С. 24-32. 2.
Разработка методов расчета характеристик нестационарного рабочего
процесса в низкоэмиссионных камерах сгорания газотурбинных двигателей [Текст] / С.И. Сербин, А.Б. Мостипаненко, А.В. Козловский,
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ГТД, работающей на газообразном топливе [Текст] / С.И. Сербин,
А.Б. Мостипаненко, А.В. Козловский, В.В. Вилкул // Научно-технический
журнал: «Авиационно-космическая техника и технология». Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский
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потока газа в перфорированной трубе с глухими демпфирующими полостями [Текст] / Л.В. Хахалева, Н.А. Хахалева, Т.О. Матвеева,
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СУДНОВОГО ДВЗ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ МАЛИХ ДОМІШОК ВОДНЮ ДО
ОСНОВНОГО РІДКОГО ПАЛИВА
Автори: Б.Г. Тимошевський, д-р техн. наук, проф., М.Р. Ткач, д-р
техн. наук, проф., Д.О. Шалапко, викладач
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Суднові енергетичні установки більшості об'єктів транспортного і
допоміжного флоту використовують ДВЗ. Дані двигуни розроблені і
адаптовані під використання стандартного ряду палив. При цьому
перспектива використання паливних добавок має істотну економічну та
екологічну доцільність. Найкращі техніко-економічні показники таких
об'єктів можуть бути реалізовані в разі забезпечення економічної,
8
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надійної і довговічної експлуатації ДВЗ при використанні стандартних
палив із застосуванням паливних добавок.
Проте, ймовірно, що використання паливних домішок призведе до
зміни робочого процесу в циліндрах ДВЗ, а дана зміна може призвести
до порушення режиму роботи двигуна, зниження надійності і
довговічності.
Розробка конструктивних, схемних, практичних і технічних моделей
вимагає експериментального і теоретичного дослідження особливостей
робочого процесу в циліндрах ДВЗ при використанні домішок водню до
дизельного палива для забезпечення економічно ефективної роботи
ДВЗ.
У першу чергу це пов'язано з характером протікання процесів
сумішоутворення і горіння паливо-водневої суміші, що відбуваються в
циліндрі двигуна.
Враховуючи, що в літературі є відомості про робочі процеси ДВЗ
при використанні нестандартних палив, цей механізм недостатньо
вивчений.
Для проведення досліджень робочого процесу у двигуні, при
використанні паливних добавок до дизельного палива, має місце
необхідність
перевірки
справедливості
висунутих
припущень.
Перевірити справедливість висунутих пропозицій можна перевірити
кількома методами.
Серед цих методів найбільш ефективний з них – системний аналіз.
Він дозволяє проаналізувати, з використанням об'єктивних критеріїв
порівняльної ефективності, вплив діючих в робочому об'ємі двигуна
факторів на показники двигуна.
Метод зіставлення впливу на робочі процеси в ДВЗ таких факторів,
як фракційний склад палива, цетанове число, період затримки
самозаймання, щільність, в'язкість, теплотворна здатність і т.д.,
дозволяє зробити припущення про правомірність прийнятих
припущень. Однак, ґрунтуючись тільки на дані такого зіставлення,
неможливо однозначно стверджувати, що один і той же фактор буде
однаково впливати на процеси в ДВЗ, як при використанні стандартних
палив, так і у випадку використання паливних домішок, в особливості
9
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водню. Це випливає з того, що є істотні відмінності в протіканні робочих
процесів в ДВЗ, що використовують лише основне паливо, або паливо
змінного фракційного складу.
Аналіз літературних джерел, наведений у першому розділі, показав
що робочі процеси в ДВЗ вивчені досить добре тільки у випадку
застосування традиційних стандартних палив, в той час як в двигунах,
що працюють з добавками до основного дизельному паливу ці процеси
вивчені недостатньо.
Ухвалений метод зіставлення дозволяє:
- проаналізувати вплив на характер робочих процесів в ДВЗ
факторів, пов'язаних з використанням добавок до основного палива;
- систематизувати та проаналізувати запропоновані способи
організації робочого процесу, визначити найбільш раціональні
параметри паливної апаратури.
Аналіз проблем, пов'язаних із застосуванням домішок водню до
основного дизельного палива в суднових ДВЗ, показав, що
ефективність експлуатації двигунів залежить від наступного:
- співвідношення між легкокиплячими, середніми і важкими
фракціями палива, що істотно впливає на характер протікання робочого
процесу в циліндрах;
- співвідношення між параметрами паливоподачі і фазами
газорозподілу ДВЗ;
- перерозподілу складових теплового балансу внаслідок зміни
характеристики підведення теплоти;
- характеру і закону підведення теплоти в термодинамічному циклі
ДВЗ працюючому з водневою паливною добавкою.
Метод прямої аналогії між процесами в ДВЗ працюючому на
стандартних паливах з робочими процесами в ДВЗ у випадку
використання паливних добавок до основного дизельного палива дає
можливість знайти такі рішення, які дозволяють забезпечити прийнятні
характеристики
тепловиділення,
зберегти
або
знизити
теплонапруженість елементів ДВЗ і поліпшити екологічні показники.
Основний
завданням
експериментального
дослідження
є
отримання якісних і кількісних результатів, що підтверджують
10
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працездатність суднових ДВЗ із застосуванням малих домішок водню
при збереженні пріемлемой паливної економічності, надійності і
ресурсу, а також достовірність прийнятих при математичному
моделюванні припущень. Тому для експериментального дослідження
прийнятий метод індіцірованія робочого процесу двигуна 6ЧН12/14 з
комп'ютерною системою збору та обробки інформації. Цей метод
дозволяє отримати найбільш повне уявлення про особливості
термодинамічного циклу і про характер підведення теплоти, що повною
мірою відповідає поставленим завданням експериментального
дослідження.
Проаналізувавши вплив водню на робочий процес в циліндрах
двигуна, після огляду літературних джерел, дає можливість зробити
висновок про можливість застосування малих домішок водню до
основного палива в ДВЗ. У теж час вимагає дослідження характер
протікання процесів згоряння паливо-водневої суміші, а також процес
розпилу і сумішоутворення в циліндрі двигуна.
Необхідно відзначити, що робочі процеси в ДВЗ при використанні
малих домішок водню вивчені недостатньо. Ця обставина робить вплив
на структуру та основні властивості моделі, а також на методи,
використовувані для її реалізації. Тому важливу роль в достовірному
моделюванні робочого процесу грають збір та узагальнення інформації
про характер зміни тиску в паливній магістралі ВТ, характер протікання
робочого процесу в ДВЗ із застосуванням МДВ.
Математична модель робочого процесу ДВЗ при використанні МДВ
в досить загальній постановці зважаючи на її складності не може бути
замкнута без відповідних експериментальних даних. Модель повинна
бути доповнена експериментальним залежностями і коефіцієнтами, які
відображали б вплив техніхімічних властивостей паливо-водневої
суміші на параметри робочого циклу ДВЗ.
Попередні дослідження, які були проведені у лабораторії
перспективних енергетичних технологій з використання вдосконаленого
пристрою такого типу показали, що використання зазначеного
пристрою є досить ефективним з точки зору раціонального додавання
водню до дизельного палива та дозволяє підвищити ККД двигуна та
11
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відповідно зменшення витрату нафтового палива шляхом покращення
характеристики підводу тепла у ДВЗ, а також сприяє перерозподілу
складових теплового балансу в бік зменшення втрат тепла у систему
охолодження та с випускними газами. За попередніми оцінками
експериментальних даних, зменшення витрати дизельного палива
двигуна 8V12/12 (КАМАЗ 740.11-240) складає 0,4…2,8% у залежності
від кількості водню (0,1…0,6% по масі) та навантаження ДВЗ
(0,25…0,75 Ne). 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 поло встановлено, що викиди оксидів азоту (NxOy)
збільшилися на 3…7%, що пов’язане з певним підвищенням
максимальної температури циклу.
Потрібна кількості водню на борту транспортного заходу, наприклад для автомобіля КАМАЗ 4308 (ємність паливного баку – 250 л
(210 кг) при додаванні 0,5% водню до дизельного палива складає 2,1 кг,
що при будь-якому засобі зберігання є цілком припустимим. Так, наприклад, при використанні металогідридного акумулятора з використання
інтерметаліда TiFe, маса пристрою оцінюється у 130…140 кг при об'ємі
20…22 л, а при використанні композитних балонів на основі полімерних
матеріалів – 13…17 кг при об'ємі 28…30 л.
Однак ці дані носять у більшій мірі якісний характер та не можуть
бути використані для остаточних висновків та рекомендацій щодо впровадження.
Попередній економічний аналіз ефективності застосування малих
домішок водню до дизельного палива дає змогу стверджувати, що
вартість додаткового обладнання та водню є досить малими
величинами у порівнянні з вартістю двигуна складає 0,09…1,14%.
Додаткові витрати на водень складають приблизно 0,11…0,53% від
вартості витраченого дизельного палива (при використанні технічного
водню марки Б або нижчого ґатунку). В цьому випадку зменшення
витрат на дизельне паливо складає приблизно 4…9%, що обумовлює
загальний позитивний економічний та екологічний ефекти.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ГАЗОДИЗЕЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПАРОВ ГРУЗА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НА МЕТАНОВОЗАХ
Авторы: И.В. Чепалис, ассистент, Н.А. Козьминых, канд. техн. наук,
доц.
Одесская национальная морская академия, Одесса

Постановка проблемы. Эффективным методом стабилизации
давления в грузовых танках метановозов является использование испаряющегося груза в качестве топлива для газодизельного электрического пропульсивного комплекса (ГДЭПК) [1]. Ввиду особенностей газодизельного цикла, двигатели комплекса чувствительны к качеству газового топлива, состав и объемы которого непостоянны на различных
фазах рейса. Прогнозирование устойчивой работы газодизелей определяет надежность использования естественно испарившегося груза
(ЕИГ) в качестве топлива, как метода стабилизации давления в грузовых танках.
Изложение основного материала. Сегодняшняя ситуация рынка
сжиженного природного газа (СПГ) представляет собой рост спотовых
поставок и контрактов длительностью 1–4 года, достигших уже четверти всех торгуемых объемов [2]. В данной ситуации применение газодизельного электрического пропульсивного комплекса (ГДЭПК) на мета13
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новозах является наиболее целесообразным, т.к. обеспечивает экономическую гибкость, как в выборе вида топлива, так и в соотношении
расхода топлива. На рис. 1 представлена диаграмма соотношения
пропульсивных комплексов существующего и строящегося на период
2014–2018 гг. метановозного флота [3]. Как можно заметить, 70% строящихся метановозов будет оборудовано ГДЭПК.

Рис. 1 Диаграмма соотношения пропульсивных комплексов метановозов

Опыт эксплуатации метановозов с ГДЭПК судоходной компанией
GDF Suez отражен в [4]. Отмечено, что после погрузки молярная доля
азота в естественно испарившемся грузе (ЕИГ) достигала xN2 ≈ 30% . По
этой причине, во избежание пропуска воспламенения в цилиндрах,
давление газа и длительность открытия газового впускного клапана
были увеличены для обеспечения достаточного количества метана в
цилиндре. Основными условиями устойчивой работы газодизеля является обеспечение газовоздушной смеси в концентрационных пределах
воспламенения и избежание режима детонационного горения смеси [5].
В табл. 1 представлены основные требования к качеству газового
топлива для наиболее распространенного на метановозах газодизеля
Wartsila 50DF.
Низшая теплота сгорания. Из теплового расчета газодизеля
Wärtsilä 12V50DF получен график коэффициента снижения эффективной мощности, k Ne , в зависимости от давления газа, pa , перед газовым
14
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впускным клапаном для различных массовых низших теплотворных
способностей газового топлива.
Таблица 1.Основные требования к качеству газового топлива
газодизеля Wärtsilä 50DF
Параметр
Массовая низшая теплота сгорания, min
Метановое число, min
Содержание метана, min

Единицы измерения

Величина

МДж/кг

39,5

%

80
70

Очевидно, что понижение теплотворности испаряющегося груза
необходимо компенсировать повышением давления газа перед
впускным клапаном газодизеля. Однако, такого рода повышение
давления допустимо до определенного критического значения,
определяемого двумя ограничениями: максимальным давлением
компрессора грузовых паров, которое составляет 5,5 кгс/см2 и
минимальным содержанием метана.
Метановое число определяет детонационную стойкость газового
топлива. Ввиду того, что составом ЕИГ является метано-азотная
смесь, метановое число, MN ≥ 80.
Содержание метана, min газовая смесь, поступающая в цилиндр
газодизеля, при степени сжатия ε = 12 характеризуется значительным
по величине коэффициентом избытка воздуха α равным для смеси газа
и воздуха 1,4 – 2,2. Выбор меньше указанной величины может привести к самовоспламенению смеси в процессе сжатия [6]. Понижение содержания метана в газовоздушной смеси приведет к росту коэффициента избытка воздуха, т.к. количество воздуха для сгорания остается
постоянным. Ввиду этого при некотором минимально критическом содержании метана в ЕИГ произойдет пропуск воспламенения в цилиндре. Это обусловлено тем, что снижение содержания метана выведет
смесь за нижний концентрационный предел воспламенения.
Концентрационный диапазон воспламенения метана при давлении в
конце сжатия pc = 110 кгс см 2 составляет 5,64 – 42% [7], при этом
коэффициенты избытка воздуха на пределах составляют 1,74 и 0,143
соответственно. ∆АВС – множество точек, характеризующих допустимый состав метановоздушной смеси в цилиндре газодизеля (рис. 2).
15
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Ребра треугольника – ограничительные прямые: АС – нижний концентрационного предел, ВС – минимально допустимый коэффициент избытка воздуха α =1,4, AB – соотношение N 2 O2 =3,78 в наддувочном
воздухе. Если допустить, что двигатель работает на смеси CH4=7,14%,
O2=19,51%, N2=73,35%, α =1,4 (точка B), то повышение молярной доли
азота xN2 в ЕИГ будет сдвигать состав смеси к точке D, пока вовсе не
выведет смесь за нижний концентрационный предел воспламенения,
что приведет к пропуску воспламенения в цилиндре. Разбавление
горючей смеси инертными примесями сужает область воспламенения
вплоть до превращения смеси в невоспламеняющуюся [8]. Это
означает, что при xCH 4 <70%, использование ЕИГ в качестве топлива не
может быть применено в качестве метода стабилизации давления в
грузовых танках. ЕИГ в данном случае необходимо утилизировать
другим методом (реконденсация, сжигание в топочном устройстве,
вентиляция). Производить это небходимо, пока молярная доля азота в
парах груза не станет xN2 <30%.

Рис. 2 Зависимость коэффициента снижения эффективной мощности газодизеля
от давления газа с различной теплотворностью

Перевод газодизелей на HFO влечет за собой не только проблемы
утилизации ЕИГ, но и проблему смазки двигателя. Согласно рекомендациям изготовителя в двигателе можно использовать остаточные сорта топлив вплоть до RMK 700 (ISO 8215:2005), что означает содержа16
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ние серы до 4,5%. Нейтрализация воздействия образующейся в цилиндрах серной кислоты и продуктов окисления самого масла достигается путем введения в масло присадок, придающих ему щелочные
свойства. Эффективность воздействия присадок определяется щелочным числом, выраженным в мг КОН/г масла [9]. По данным Wärtsilä
требования к щелочному числу смазочного масла лежат в пределах
6–12 для работы двигателя на газе, для работы на дистиллятном топливе 12 – 20, для работы на остаточном топливе 30 – 55. Ввиду того,
что в тронковых дизелях смазка втулки происходит разбрызгиванием,
при переходе двигателя на топливо с более высоким содержанием серы требуется замена масла в картере на масло с соответствующим
щелочным числом.

Рис. 3 Допустимый состав газовоздушной смеси в концентрационном диапазоне
воспламенения метана

Смазочное масло для работы на газе совместимо только для работы двигателя на топливе с содержанием серы ≤ 1 %. В ином случае,
при взаимодействии масла с топливом формируются отложения смолисто-асфальтовых веществ, карбенов и карбоидов на стенках втулки в
виде лаков и нагаров. Эти отложения остаются в раскаленном состоянии, что может привести к преждевременному зажиганию газовоздушной смеси и детонационному режиму горения в цилиндре при переводе
двигателя на газ [10]. При переводе двигателя на газ, необходимо сменить смазочное масло на соответствующее. Более того, для выгорания
17
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отложений, образованных при работе газодизеля на остаточном топливе (HFO), необходимо, чтобы двигатель проработал не менее 2-х часов
на дистиллятном топливе (MDO) на нагрузке ≥ 60% от номинальной.
Выводы. Чувствительность газодизелей к качеству топлива требует прогноза информации о составе естественно испарившегося газа,
а также альтернативные методы его утилизации.
Список литературы. 1. Чепалис И.В., Козьминых Н.А. Повторное
сжижение газов, как метод стабилизации давления в грузовых танках
метановозов. / Судовые энергетические установки. – 2014. – № 33.
С. 41 – 48. 2. Выгон Г.В., Белова М. Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России. Энергетический центр Московской
школы управления СКОЛКОВО. 2013, стр. 2. 3. The world’s newest LNG
carriers. LNG shipping news 2014. 6-7. 4. Jean-François Castel, Jérémie
Leriche Feedback on the operation of the dual fuel diesel electric propulsion
on LNG carriers: impact of gas fuel quality on propulsion efficiency. 5. Arto
Sarvi, Jorma Jokiniemi, Jussi Lyyränen, Ron Zevenhoven Combustion in
dual fuel gas engines. The effect of LCV-gases and detonation sensitivity /
International Flame Research Foundation. Naantali, Finland 2009.
6. Ваншейдт В.А. Дизели. Л.: Машиностроение, 1964. 600 с.
7. Фастовский В.Г. Метан. М.: Гостолтех-издат, 1947. 156 с.
8. Талантов А.Е. Основы теории горения. Казань: Ротапринт КАИ, 1975.
253 с. 9. Возницкий И.В. Практические рекомендации по смазке судовых дизелей. Санкт- Петербург: Моркнига, 2007. 64 с. 10. Чепалис И.В.
Проблемы устойчивой работы газодизелей при использовании естественно испарившегося груза метановозов в качестве топлива/ Вестник
ГУМРФ. – 2015. – № 29. С. 68 – 75.
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ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДВИГУНІВ ПРИ РОБОТІ
НА БІОПАЛИВІ, ОБРОБЛЕНОМУ УЛЬТРАЗВУКОМ
Автори: В.І. Гавриш, д-р екон. наук, проф., А.Ю. Борисов, студент,
О.Є. Шевчук, студент
Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв

У концепції розвитку аграрної науки та наукового забезпечення агропромислового комплексу України зазначено, що одним із пріоритетних напрямків в галузі механізації, електрифікації та автоматизації є розробка обладнання з використанням відновлюваних джерел енергії, у
тому числі біопалива.
При виготовленні біопалива для дизельних двигунів перевага віддається рослинним оліям, найпоширеніша з яких є ріпакова.
Дослідження, спрямовані на використання біопалива в тракторних дизелях, обумовлені обмеженістю нафтових запасів, зацікавленістю сільського господарства в питаннях зниження енергетичної залежності від
постачальників нафтопродуктів. Крім того, виробництво пального з ріпакової олії поряд з енергетичної та екологічної завданнями вирішує ще
й проблему зайнятості населення через організацію додаткових робочих місць.
Метою роботи є поліпшення техніко-економічних та екологічних показників тракторних двигунів при роботі на сумішевому біопаливі В20
шляхом поліпшення його якості ультразвуковою обробкою.
Аналіз випробування показав, що ефективна потужність при роботі
на біопаливі знижується на 7-9,8% по відношенню до ДП, тоді як на обробленому ультразвуком підвищується на 7% в порівнянні з необробленим В20. При роботі дизеля на біопаливі погодинна витрата зростає
на 7-8,6%, в той час як на обробленому ультразвуком знижуються на
5% по відношенню до необробленого біопалива. Димність при роботі на
біопаливі знижується до 8%, а при роботі на обробленому ультразвуком
біопаливі В20 на 12-18% в порівнянні з ДП.
Виробничі випробування підтвердили отримані на стенді показники
по витраті палива, потужності та димності дизельного двигуна. Розбіжність значень склало близько 8% залежно від показника.
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Для вдосконалення системи подачі палива у двигун необхідно визначити залежність між споживаним об'ємом палива і вироблюваною
двигуном потужністю.
По витраті палива, яка залежить від частоти обертання колінчастого вала двигуна, можемо отримати ефективну потужність Ne:

N e = η ì η i H u Gò ,

(1)

де ηм – механічний ККД двигуна, %; ηi – індикаторний ККД двигуна, %;
Hu – нижча теплота згоряння палива, кДж/кг; Gт – витрати палива, кг/ч.
Теплота згорання робочої суміші Hu визначається за формулою:
H K + H uб K 2
(2)
,
H u = uд 1
1 + γr
де Huд, Huб – теплота згорання дизельного палива и рослинної олії,
кДж/кг; K1, K2 – масові частки дизельного палива і рослинної олії, теплота згоряння палива; γr – коефіцієнт залишкових газів
Нu = 33,91С + 125,6Н – 10,89(О – S) – 2,51(9Н + W),
(3)
де С, Н, О, S, W – значення хімічного складу палива;
Питома індикаторна витрата палива розраховується за формулою:
3600
.
(4)
gi =
(H uд K 1 + H uб K 2 )η i
Для сумарної витрати дизельного палива і рослинної олії щільність,
характеристичний фактор і цетанове число можуть бути визначені за
принципом адитивності:
(5)
ρ = ρ1v1 + ρ2v2,
де ρ1, ρ2 – щільність дизельного палива і рослинної олії відповідно,
г/см3; v1, v2 – об'ємні частки дизельного палива і рослинної олії відповідно в сумарній витраті палива.
Характеристичний фактор визначається за формулою:
(6)
K т = K т1v1 + K т 2v 2 ,
де K т1 , K т 2 - характеристичний фактор дизельного палива і рослинної
олії.
Цетанове число розраховується за формулою:
ЦТ =ЦТν +ЦТ ν ±Δ ЦТ
1 1
2 2
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де ЦТ1, ЦТ2 – цетанове число палива и рослинної олії відповідно; ΔЦT –
поправка, що враховує нерівність швидкостей фізичних і хімічних реакцій.
Отримано аналітичний вираз для визначення ефективної потужності двигуна, працюючого на суміші дизельного палива з рослинної олії,
обробленого ультразвуком.

Ne уз

qor 2
= ηмηi HuGт −
.
2α 2NA ηмτ

(8)

При проведенні теоретичного обґрунтування використання ультразвуку для обробки палива було встановлено, що доказом його ефективності є виконання нерівності:
N e уз >N e ,

(9)
де Neуз – ефективна потужність двигуна, що працює на обробленій ультразвуком суміші дизельного палива (80%) і ріпакової олії (20%), кВт;
Ne – ефективна потужність двигуна, що працює на необробленої суміші
дизельного палива (80%) і ріпакової олії (20%), кВт.
Теоретичні залежності ефективної потужності при роботі на різних
видах палива, розраховані за формулою N e = η ì ηi H u Gò наведено на
рисунку.
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Дослідження показали, що питома витрата палива при роботі на
сумішевих біопаливі В20 збільшилася до 14,3%, а при роботі на В20,
обробленому ультразвуком, – на 5% по відношенню до роботи на мінеральному дизельному паливі; ефективна потужність при роботі на біопаливі В20 (суміш) знизилася на 8,7%, а при роботі на В20, обробленому ультразвуком, – на 4% по відношенню до роботи на мінеральному
дизельному паливі. Розраховані основні параметри пристрою для обробки біопалива безпосередньо в системі живлення паливом.

УДК 621.438

ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ СИНТЕЗ-ГАЗА НА СКОРОСТЬ
НАРАСТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ СГОРАНИИ
Авторы: Б.Г. Тимошевский, д-р техн. наук, проф., М.Р. Ткач, д-р техн.
наук, проф., А.С. Познанский, ассистент, А.С. Митрофанов, канд. техн.
наук, А.Ю. Проскурин, ассистент
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

В современном двигателестроении особое внимание уделяется
исследованию использования альтернативных видов топлива, полученных из возобновляемого сырья. Одним из перспективных видов
топлива является синтез-газ [1, 4]. Поэтому многими отечественными
и зарубежными учеными уделяется значительное внимание в области
экспериментальных исследований влияния альтернативного топлива,
как в чистом виде, так и в качестве добавок, на параметры рабочего
процесса ДВС [5–6].
Одним из методов исследования рабочего процесса ДВС при работе с добавками синтез-газа является физическое моделирование.
Исследования рабочего процесса были проведены на экспериментальной установке с двигателем 2Ч 7,2/6 [3].
В ходе экспериментов были получены индикаторные диаграммы, а
также исследованы процессы смесеобразования и сгорания смеси паров бензина и синтез-газа в цилиндре двигателя.
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На рис. 1 представлены экспериментальные индикаторные диаграммы при работе двигателя 2Ч 7,2/6 по нагрузочной характеристике с
добавками синтез-газа 28…64 % по массе.

Рис. 1. Индикаторная диаграмма
двигателя 2Ч 7,2/6 при разных
добавках синтез-газа к бензину:
1 – линия сжатия без сгорания;
2 – бензин; 3, 4, 5 – добавка синтез-газа 28, 32, 64 % соответственно

На рис. 2 представлена скорость нарастания давления dp/dφ. Увеличение dp/dφ негативно влияет на работу двигателя – наблюдается
жесткая работа двигателя. Именно поэтому при работе двигателя на
бензине с добавками синтез-газа необходимо учитывать влияние ряда
параметров, таких, как коэффициент избытка воздуха, угол опережения
зажигания, степень сжатия, коэффициент наполнения цилиндра, фазы
газораспределения, способ смесеобразования (внешнее, внутреннее).

Рис. 2. Изменение скорости
нарастания давления в зависимости от разных добавок
синтез-газа: 1 – бензин; 2, 3,
4 – добавка синтез-газа 28, 32,
64 % соответственно

В ходе анализа экспериментальных данных в процессе сгорания
смеси паров бензина с синтез-газом, согласно общепринятому делению [2], было выделено три фазы сгорания.
Первая фаза сгорания – образование начального очага пламени от
электрической искры и развитие турбулентного фронта пламени, – составляет примерно 12о п.к.в., что на 6о п.к.в. меньше, чем на бензине.
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Вторая фаза сгорания – фаза быстрого сгорания, при которой
фронт племени распространяется в большей части пространства камеры сгорания, достигает стенок цилиндра и заканчивается при достижении максимального давления сгорания, – составляет примерно 28 п.к.в.
Третья фаза – догорание – составляет порядка 8о п.к.в.
Выводы: 1. При использовании добавок синтез-газа к бензину
(28…64%) наблюдаются увеличение максимального давления сгорания
на 211 кПа и смещение его в сторону ВМТ на 7о п.к.в., а также жесткость работы при мощности двигателя 3 кВт и частоте вращения коленчатого вала 3000 об/мин. Снижения жесткости работы двигателя
можно добиться путем увеличения коэффициента избытка воздуха до
1,5, а также уменьшения угла опережения зажигания. 2. В зависимости
от добавки синтез-газа к бензину индикаторные показателей работы
двигателя значительно улучшаются. Так, среднее индикаторное давление увеличивается на 5,16 %, а удельный индикаторный расход топлива снижается на 3…17 %. 3. Добавка синтез-газа к бензину уменьшает общую продолжительность сгорания смеси. Так, продолжительность первой фазы сгорания смеси составляет порядка 12о, второй –
примерно 28о, а третьей – 8о п.к.в.
Список использованной литературы: 1. Данилов А.М. Альтернативные топлива: достоинства и недостатки. Проблемы применения
[Текст] / А.М. Данилов, Э.Ф. Каминский, В.А. Хавкин // Рос. химический
журнал об-ва им. Д.И. Менделеева. – 2003. – Т. 47, № 6. – С. 4–11.
2. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей [Текст] : учеб. для втузов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» / Д.Н. Вырубов, Н.А. Иващенко, В. И. Ивин
[и др.] ; под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. – [4-е изд., перераб. и доп.].
– М.: Машиностроение, 1983. – 372 с. 3. Експериментальне дослідження
параметрів поршневого ДВЗ із системою термохімічної конверсії біоетанолу [Текст] / Б.Г. Тимошевський, М.Р. Ткач, О.С. Митрофанов, А.С. Познанський, А.Ю. Проскурін // Двигатели внутреннего сгорания : Всеукраинский научно-технический журнал. – 2011. – № 2. – С. 3–8. 4. Шкалова
В.П. Применение нетрадиционных топлив в дизелях [Текст] / В.П. Шкалова. – М. : НИАД, 1986. – 85 с. 5. Azimov, U. Combustion and Exhaust
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Emission Characteristics of Diesel Micro-Pilot Ignited Dual-Fuel Engine [Text]
/ U. Azimov, E. Tomita, N. Kawahara // Diesel Engine – Combustion, Emissions and Condition Monitoring; [ed. by B. Saiful]. – Chapter 2. – April 30,
2013. 6. Shudo, T. Combustion Characteristics of H2–CO–CO2 Mixture in an
IC Engine [Text] / T. Shudo, K. Tsuga, Y. Nakajima // SAE Technical Paper
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ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИЧНЫХ РЕЖИМОВ ОДНОВАЛЬНОГО
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Авторы: М.А. Тарасенко, А.И. Тарасенко

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Введение. К эксплуатационным недостаткам газотурбинного двигателя относят снижение агрегатной мощности и экономичности (КПД) при
повышении температуры наружного воздуха (температуры воздуха на
входе в двигатель). Этот факт считается классикой (авторы не указывают конкретный источник ввиду широты упоминания). Что касается максимальной агрегатной мощности, то с фактом ее уменьшения с ростом
температуры нужно считаться. Экономичность ГТД при изменении температуры наружного воздуха, по мнению авторов, необходимо рассмотреть подробно. В патенте [1] указано на целесообразность подогрева
наружного воздуха на входе в ГТД при наличии тепло утилизационного
контура (ТУК). Этот вывод подтвержден в работах авторов [2, 3].
В работе [2, 3] исследовано влияние температуры на частичные
режимы одновального ГТД для электростанции. В этих работах показано, что при работе с постоянной мощностью, а именно так работают
практически все энергетические машины, КПД газотурбинного двигателя падает с уменьшением температуры. На основе этого факта был
сделан вывод о целесообразности подогрева воздуха на входе в двигатель. Этот вывод противоречит общепринятым нормам. Даже в патенте [1] подчеркнуто, что положительное влияние охлаждения на входе в ГТД без ТУК – общеизвестный факт.
25

Cуднова енергетика: стан та проблеми

Цель работы – провести сравнительный анализ влияния температуры наружного воздуха на частичные режимы газотурбинного двигателя с однокаскадным газогенератором и свободной силовой турбиной и
простейшего однокаскадного двигателя, состоящего из одной турбины и
одного компрессора. Компрессора и номинальные режимы в сравниваемых двигателях должны быть одинаковые, что позволит наложить линии работы разных двигателей на одну и ту же характеристику и провести сравнительный анализ параметров рассматриваемых двигателей.
Рассматриваются газотурбинные двигатели, схемы которых известны. Схема одного со свободной силовой турбиной показана на
рис. 1.

Рис. 1. Схема двигателя со
свободной силовой турбиной и однокаскадным газогенератором

На рис. 1 показана схема ГТД с однокаскадным газогенератором.
Газогенератор состоит из компрессора 1, турбин 2, 3 и камеры сгорания. Турбина 3 – это свободная силовая турбина.
Однокаскадный газотурбинный двигатель сравнительно простой и
дешевый, но при работе на частичных режимах и запуске возникают
проблемы с устойчивостью работы. Применение такого двигателя в
стационарной энергетике вполне возможно.
Для корректности сравнения полагаем, что между компрессорами
и турбинами нет потерь полного давления. Потери полного давления
учитываются только на входе и выходе из камеры сгорания.
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Зависимость КПД двигателя от температуры наружного воздуха,
полученная в [5], показана на рис. 2. На рис. 2 показаны зависимости
КПД однокаскадного двигателя и двигателя со свободной силовой турбиной (горизонтальные линии). Таким образом, КПД однокаскадного
двигателя при работе с постоянной мощностью при уменьшении температуры наружного воздуха падает, а КПД двигателя со свободной
силовой турбиной при уменьшении температуры наружного воздуха не
меняется.

Рис. 2. Зависимость КПД газотурбинного двигателя от
температуры наружного воздуха

Для трактовки результатов расчетов, показанных на рис. 3, достаточно рассмотреть характеристику компрессора.
На рис. 3 показаны характеристика компрессора с линиями совместной работы при изменении температуры от 30 °С до –30 °С. Литерой S показаны линии для ГТД со свободной силовой турбиной. Видно,
что диапазон изменения параметров для случая свободной силовой
турбины гораздо уже, чем для однокаскадного.
Действительно, параметр расхода для двигателя с газогенератором меняется меньше, чем на одну десятую, в то время когда для однокаскадного двигателя это изменение в два раза больше. Степень повышения давления для однокаскадного двигателя меняется с 14 до 17,
в то время как для случая свободного газогенератора это изменение от
15 до 15,5 на номинальной мощности и от 13,5 до 14 на режиме 0,85.
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Таким образом, КПД однокаскадного двигателя при работе с постоянной
мощностью при уменьшении температуры падает, а КПД двигателя со свободной силовой турбиной при уменьшении температуры не меняется (падает,
но не столь значительно).
Выводы. Подогрев воздуха на
входе в ГТД при температурах наружного воздуха ниже 0 °С полезен и для повышения КПД в случае однокаскадного
двигателя и для нормальной работы сиРис. 3. Характеристика компресстем очистки воздуха.
сора с линиями совместной рабоЕсли двигатель должен работать в
ты
условиях холодного климата, то он
должен быть спроектирован на низкие температуры (например, на –
15 °С). В этом случае его КПД будет выше.
Следует различать номинальную температуру наружного воздуха,
на которую двигатель спроектирован и ту, которая есть фактически.
Понижение температуры наружного воздуха не вызовет повышение КПД при работе с постоянной мощностью.
Литература: 1. US 3159487 Steam turbine-gas turbine power plant.
[Text] / J.L.Mangan, T.J.Hiniker // 1963. 2. Тарасенко М.А. Влияние температуры наружного воздуха на КПД одновального газотурбинного двигателя для электростанции [Текст] / М.А. Тарасенко, А.И. Тарасенко // Газотурбинные технологии, – 2012. – № 8 (109). – С. 28–31. 3. .Тарасенко
М.А. Влияние температуры наружного воздуха на парметры частичных
режимов ГТД для электростанции [Текст] / М.А. Тарасенко,
А.И. Тарасенко // Авиационно-космическая техника и технология, – 2013.
– № 8 (105) – С. 73–77. 4. Тарасенко А.И. Широкодиапазонная динамическая модель ГТД [Текст] / А.И. Тарасенко А.А Тарасенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – № 9 (96). – С. 243–247.
5. Тарасенко М.А. Сравнительный анализ частичных режимов одновального и многовальных ГТД при изменении температуры наружного
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воздуха [Текст] / М.А. Тарасенко, А.И Тарасенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – № 9 (116). – С. 74–79.
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СТЕНД ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЛИЯНИЯ МАСШТАБНОГО ФАКТОРА НА ПАРАМЕТРЫ
КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК С МОД
Авторы: М.Р. Ткач, А.А. Тарасенко

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Введение. Важность проблемы крутильных колебаний показана в
работе [1]. В этой работе дан обзор методик расчета. Большинство методик считают, что судовой пропульсивный комплекс рассматривается
как крутильная система, состоящая из маховиков (отсеков цилиндра,
гребного винта), соединенных невесомыми валами. Этим методикам
неважна длина вала. Им важна только его жесткость или податливость.
В работе [2] судовой пропульсивный комплекс рассматривается
как крутильная система с распределенными параметрами, состоящая
из маховиков (отсеков цилиндра, гребного винта), соединенных валами. Валы могут быть невесомыми (только жесткость) либо иметь распределенные параметры.
Важно получить экспериментальное подтверждение приведенной
во [2] методики, которая учитывает распределенные параметры валов
пропульсивного комплекса.
Цель работы – предложить и обосновать схему стенда для экспериментального подтверждения влияния распределенных параметров
при увеличении длин отсеков крутильной схемы.
На рис. 1. показана схема стенда. Крутильная схема 1 представляет собой вал, на котором установлены восемь дисков с постоянным интервалом «а» равным пятьдесят миллиметров. Девятый диск установлен на расстоянии S, которое может меняться. Колебания возбуждаются вибратором 2, который представляет собой асинхронный электродвигатель переменно тока. Питание электродвигателя осуществляется
от преобразователя 3, поддерживающего заданную частоту.
29

Cуднова енергетика: стан та проблеми

Идея предлагаемого эксперимента состоит в том, чтобы в крутильной системе, состоящей из девяти дисков и восьми валов между ними,
длину одного из валов (последнего) менять в широких приделах. При
этом податливость этого последнего вала остается постоянной.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда:
1 – крутильная система; 2 – вибратор;
3 – преобразователь частоты

Анализ такой схемы во [2] проведен на основе волнового уравнения. Решение волнового уравнения ищем в следующем виде
ϕ j = λ j (t ) ⋅ Z j ( y ) ,
(1)
где

j – номер, рассматриваемой формы колебаний; λ j (t ) – функция

времени для формы с номером j ; Z j ( y ) – функция от координаты сечения y – форма колебаний с номером j .
В табл. 1 приведена зависимость собственных частот по формам
от длины участка S.
Из табл. 1 следует, что в зависимости от длины S последнего
участка вала существенно меняются собственные частоты форм колебаний.
Таблица 1. Зависимость собственных частот от S.
S,м
0,05 5,0 10,0 15,0 20,0
f1 , Гц
26,06 24,81 22,29 20,08 18,56
f 2 , Гц
51,32 49,91 47,65 46,08 44,97
f3 , Гц
75,03 74,07 72,28 69,77 64,94
f 4 , Гц
96,45 95,55 92,29 85,42 79,19
f5 , Гц
115,0 113,4 108,1 103,1 100,9

На начальном этапе рассчитываем формы колебаний при условии,
что S равно пятьдесят миллиметров, как и параметр а. График форм
для этого случая показана на рис.2.
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На рис. 3. показан график форм для случая, когда длина S. равна
одному метру.
В дальнейшем девятый участок будет условно отображен на графиках той же длиной, что и остальные восемь и в каждом участке будут относительные координаты. На рис. 4 показан случай аналогичный
рис. 3. но в относительных координатах.

Рис. 2. Графики форм для исходного
варианта

Рис. 3. Графики форм для
S = 1 метр

Длина участка S существенно влияет на формы и собственные частоты колебаний. Причем в случае, когда длина участка S больше
10 метров на последнем (длинном) участке формы имеют нелинейный
характер, что подчеркивает влияние распределенных параметров.
Действительно, согласно [2] для случая невесомых валов формы линейны.
Иллюстрацией этого эффекта может служить график форм рис. 4.
для S = 20 метров.
Следует отметить, что для существующих методик, не учитывающих распределенные параметры, схемы с разной длиной S это одна и
та же схема. Авторы надеются, что им удастся зафиксировать эту разницу частот экспериментально, например, методом резонанса и доказать необходимость учета распределенных параметров и конечной
скорости распространения малых крутильных возмущений («крутильной» скорости звука). Дело в том, что предположение о невесомости
валов равносильно предположению о бесконечно большой скорости
звука [2] и делает невозможным учет волновых явлений. Если учиты31
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вать конечную скорость распространения малых возмущений, то эффект зависит от длины валов и усиливается с увеличением длины.

Рис. 4. Графики форм для S = 20 метров

Выводы. Предложена схема стенда, позволяющая экспериментально подтвердить существенное влияние масштабного фактора на
параметры крутильных колебаний.
Разработанная схема стенда позволит показать влияние масштабного фактора на собственные частоты крутильных колебаний. Причем
разница в величинах собственных частот достигает 30 %.
Литература: 1. Истомин П.А. Крутильные колебания в судовых
ДВС [Текст] / П.А. Истомин. – Л.: Судостроение, 1968. – 304 с. 2. Тарасенко А.И. Крутильные колебания разветвленного не симметричного
пропульсивного судового дизельного комплекса // Двигатели внутреннего сгорания: Всеукраинский научно-технический журнал – № 1. –
Харьков: НТУ "ХПИ" 2013. – С. 37–42.
УДК 621.438:

ПАРАМЕТРЫ НЕСТАЦИОНАРНЫХ КРУТИЛЬНЫХ
КОЛЕБАНИЙ МАЛООБОРОТНОГО СУДОВОГО
ДИЗЕЛЬНОГО ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ
Автор: А.И. Тарасенко, канд. техн. наук, доц.

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Введение. В работе [1] рассмотрена крутильная система, состоящая, как из участков с распределенными параметрами, так и из неве32
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сомых участков без распределенных параметров. Анализ такой схемы
проведен на основе волнового уравнения.
Уравнение вынужденных колебаний получено в [1] в следующем
виде
~
∂ 2 ϕ ∂ 2 ϕ 2 ∂ϕ d I V 2 µ
,
(1)
=
+
+
V
∂t 2 ∂y 2
∂y dy I
ρI
~ – внешний
где V – скорость распространения малых возмущений; µ
распределенный вдоль оси вала крутящий момент.
Решение волнового уравнения ищем в следующем виде
ϕ j = λ j (t ) ⋅ Z j ( y ) ,
где

(2)

j – номер, рассматриваемой формы колебаний; λ j (t ) – функция

времени для формы с номером j ; Z j (y ) – функция от координаты сечения y – форма колебаний с номером j .
Важно чтобы выражение для определения приведенной «массы»
должно быть равным нулю, если j ≠ i . Это свойство форм называют
ортогональностью.
Sk


Q j ,i = ∑ θk ⋅ Z j , k ⋅ Zi ,k + ∫ Z j , k ⋅ Zi ,k ⋅ Ik ⋅ ρk ⋅ dy 
k =1 
0
,
k1 +1

(3)

где θk – сосредоточенный момент инерции, расположенный в начале
участка с номером k ; I k – полярный момент инерции сечения вала;
иногда инерционные параметры вала задают полярным моментом
инерции вала J k = I k ⋅ ρk ⋅ Sk ; ρk – плотность материала вала с номером

k ; S k – длина участка с номером k .
Цель работы показать, что участком вала с распределенными параметрами можно считать и сосредоточенную массу. И таким образом
распространить полученные решения на случай любого внешнего воздействия и вязкого трения.
Если искать решение согласно [2] в виде (2), то уравнение (1) можно преобразовать к следующему виду
j1

∑ ρ ⋅ I ⋅ Z j (λ j + λ j ⋅ Pj2 ) =µ~ .

(4)

j =0
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В этом уравнении j1 – число рассматриваемых форм. Теоретически j1 равно бесконечности — реально не более пяти. Если формы ортогональны (тогда и только тогда), то уравнение (4) распадется на j1
уравнений. Для этого достаточно умножить (4) на любую из форм и
проинтегрировать вдоль длины. Для формы с номером i выражение (4)
можно преобразовать к следующему виду
~ ⋅ Z dy
µ
i
 + λ ⋅ P 2 = ∫
.
(5)
λ
i
i
i
2
I
Z
dy
ρ
⋅
⋅
i
∫
Параметры уравнения (5) можно вычислить и решить его как стандартное.
Цилиндрические участки должно стыковать друг с другом участками переменного сечения. Только при такой стыковке формы ортогональны.
Форма для участка переменного сечения [1] описана следующим
уравнением
I′
P 
z′′ + z′
+ z   = 0.
I
V 
Уравнение (6) можно решить аналитически, если положить
I′
= 2n .
I
В этом случае уравнение (6) примет вид
2

(6)

(7)

2

P 
(8)
z′′ + 2 ⋅ n ⋅ z′ + z   = 0
V
 
Значением числа n следует задаться. В приведенных примерах
n = 50 . Тогда с учетом (7) момент инерции сечения изменяется по сле-

дующему закону I = I0e 2n .
Уравнение (8) имеет стандартное апериодическое (экспоненциальное) решение, которое позволяет определить значение формы и ее
первой производной в конце участка и состыковать участок с предыдущим.
Следует отметить, что переходный участок есть ни что иное, как
скругление (фаска, галтель), которое, как правило, делают при переходе валов с одного диаметра на другой.
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Рассматривается крутильная схема, состоящая из шести маховиков (сосредоточенных масс – момент инерции каждой 10 тм2), соединенных между собой весомыми податливыми валами (податливость
каждого вала 10·10-9 1/нм). Приведенные «массы», вычисленные по
выражению (2) представлены в табл. 1.
Таблица 1. Приведенные «массы» (крутильная схема)
формы
1
2
3
4
5
f0 = 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f1 = 8,20 Гц
32,52 0,00 0,00 0,00 0,00
f 2 = 15,84 Гц
0,00 40,22 0,00 0,00 0,00
f 3 = 22,42 Гц
0,00 0,00 59,85 0,00 0,00
f 4 = 27,47 Гц
0,00 0,00 0,00 118,7 0,00
f 5 = 30,66 Гц
0,00 0,00 0,00 0,00 440,6

Из табл. 1 видно, что формы рассматриваемой крутильной схемы
ортогональны. Все значения приведенных масс, для которых j ≠ i равны
нулю. На рис. 1 показаны формы колебаний рассматриваемой крутильной схемы.
Приведенные «массы», вычисленные для схемы с замыкающей
распределенной массой и двумя переходными участками приведены в
табл. 2.
Из табл. 2 видно, что приведенные в ней формы практически ортогональны. На рис. 2 показаны формы колебаний рассматриваемой крутильной схемы с двумя переходными участками.

Рис. 1. Формы для схемы с сосредоточенными массами
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Таблица 2. Приведенные «массы»
(схема с замыкающей распределенной массой,
два переходных участка)
формы
1
2
3
4
5
f0 = 0
0,06 0,03 0,01 0,00 -0,01
f1 = 8,20 Гц
32,46 -0,06 0,00 0,00 0,01
f 2 = 15,86 Гц -0,06 40,27 0,04 -0,02 0,00
f3 = 22,42 Гц
0,00 0,04 59,90 -0,01 0,02
f 4 = 27,47 Гц
0,00 -0,02 -0,01 118,8 -0,04
f5 = 30,66 Гц
0,01 0,00 0,02 -0,04 440,3

Рис. 2. Формы для схемы с замыкающей
распределенной массой и двумя переходными участками

Сравнивая рис. 1. и рис. 2, можно сделать вывод, что формы колебаний в этих двух схемах одинаковы и сосредоточенную массу можно заменить участком вала такого же момента инерции как и у сосредоточенной массы.
Для получения ортогональных форм в местах стыковки цилиндрических валов должны находится переходные участки переменного сечения.
Литература. 1. Тарасенко А.И. Крутильные колебания разветвленного не симметричного пропульсивного судового дизельного комплекса
// Двигатели внутреннего сгорания: Всеукраинский научно-технический
журнал – № 1. – Харьков: НТУ "ХПИ" 2013. – С. 37–42. 2. Смирнов В.И.
Курс высшей математики том 2 [Текст] / В.И Смирнов – М.: Наука, 1974.
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УДК 532. 536.2. 621

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГООБМІНУ
В ТЕРМОАКУСТИЧНИХ ТЕПЛОВИХ МАШИНАХ
Автор: В.В. Коробко, канд. техн. наук, доц.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Вступ. Термоакустичні теплові машини (ТАТМ) за своєю конструкцією та організацією робочих процесів значно відрізняються від механічних машин. Це машини з зовнішніми джерелами енергії [1]. Зрозуміло,
що забезпечення раціональної організації підводу ззовні енергії до робочого тіла ТАТМ є важливою умовою їх ефективної роботи.
Постановка задачі та ціль дослідження. Маючи за мету створення ТАТМ, призначених для роботи з низькотемпературними джерелами
теплової енергії, доцільно вивчити питання організації процесів
теплообміну та впливу теплообмінників на характеристики ТАТМ.
Розгляд проблеми. На рис. 1 показана принципова схема системи
утилізації ВЕР з допомогою ТАТМ. В схемі передбачено використання
відокремлених контурів з проміжними теплоносіями. Ці контури підключені до модулю термоакустичних перетворень (МТП) термоакустичного
апарату. В свою чергу МТП складається з нагрівача, охолоджувача та
пористої матриці (стеку або регенератору) – рис.2.
Отже, маємо джерело енергії з температурою Тн, яка вище температури довкілля ТL (рис.2).
Завдяки різниці температур Тн > ТL певний потік енергії може бути
спрямований до теплової машини – у даному випадку до теплообмінників МТП термоакустичного двигуна. В подальшому аналізі доцільно використати підходи оптимізаційної термодинаміки (FTT), згідно яким
враховуєтеся теплообмін між джерелами енергії, теплообмінниками та
робочим тілом ТАД, робоча частота циклу. Згідно цьому походові енергія, яка підведена до ТАД, може бути представлена у вигляди узагальнюючого закону теплообміну з комплексним показником [2].
n1 + n 2i

Q ∑ ∝ ∆ (TH −TL )

.
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Рис. 1. Принципова схема системи утилізації ВЕР з допомогою ТАД

Рис. 2.Модуль термоакустичних перетворень та потоки енергії в ТАТМ

Згідно першого закону термодинаміки, механічну потужність ТАД
можна визначити з допомогою теплового балансу,
•

•

•

•h

•c

W = Wout −Win = Q hex − Q hex

де

•

,

•

H
C
=
Q HC k1 FHEX
(THn − THn0 =
) и Q LC k2 FHEX
(TLn0 − TLn )

В розгорнутому вигляді, приймаючі до уваги характеристики теплообмінників, коефіцієнти теплообміну, наявні температурні напори, для
•

W отримаємо вираз [4].
• HEX

•

•

W TAD = Q HC − Q LC =

(

)

H
C
H
C
/ FHEX
k1 FHEX
FHEX
+ FHEX
(1 − φ x ) THn − (TL / x)n 
H
C
(1 + φ )k1 FHEX
/ k2 FHEX
x1− n )

Зрозуміло, що в МТП мають місце незворотні втрати енергії,
пов’язані з різницею температур джерел енергії, поверхнею теплооб38
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мінників та робочим тілом, теплопровідністю матеріалів, в’язкісними та
терморелаксаційними процесами. В результаті дії ТАД, частина енергії
QH перетворюється в механічну енергію акустичної хвилі
•

=
E 2 ( x)

~
~
ω
1
1
1
iωt
iωt
Re[
(
)
]Re[
(
)
]
Re[
]
Re[
[ p1 ][U1 ]cos ϕ pU
p
x
e
U
=
x
e
dt
=
p
U
=
p
U
1]
1
1
1
1 1
∫
2π
2
2
2

В теорії термоакустики впроваджено поняття повного потоку енергії, який може бути визначений, як сума складових:
•
~
dT
1
H 2 (x) =ρm ∫ Re[h1 u1 ]dA − ( Ak + Asolid k solid ) m ,
2
dx

або враховуючи термодинамічне співвідношення – dh = Tds + dp / ρ
•

=
H 2 (x)

~
~
dT
1
1
Re[p1 U1 ] + ρm Tm ∫ Re[s1 u 1 ]dA − ( Ak + Asolid k solid ) m ,
2
2
dx

термоакустичні процеси

теплопровідність

•
•
~
dT
1
H 2 (x) − E 2 = ρm Tm ∫ Re[s1 u 1 ]dA − ( Ak + Asolid k solid ) m
2
dx

Сумарні втрати енергії в стеку
Цей вираз в явній формі показує структуру енергетичних потоків в
стеку. Можна бачити, що в стеку МТП мають місце втрати енергії,
пов’язані з повздовжньою теплопровідністю та наявністю термодинамічно незворотних процесів. Таким чином, можна вважати, що E2 є індикаторною характеристикою ТАД. Втрати акустичної енергії на поверхні
резонатору ТАТМ, радіусом R та довжиною Lres , розраховуються згідно
•

=
Ediss 1

( pS1 ) ωπ RL δ (γ − 1) 1 + 2 R  + δ 

 ν
res  k
2
4
2

ρmc



(1 + ε S ) 

Lres 



Аналогічним образом слід врахувати втрати енергії на поверхні теплообмінників та інших конструктивних елементів ТАТМ.
Висновки: максимальна потужність ТАТМ визначається тепловою
потужністю теплообмінників, в першу чергу нагрівача, тому інтенсивність теплообміну для ТАД є вирішальною характеристикою; для аналізу потоків енергії в ТАТМ доцільно використання методології оптимізаційної або FTT термодинаміки, які дозволяють більш детально розглядати процеси енергообміну; в процесі розробки термоакустичних систем утилізації низькотемпературних теплових ресурсів теплообмінники
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МТП та контури проміжних теплоносіїв слід доцільно розглядати, як
єдиний комплес.
Список літератури. 1. Swift G.W. Thermoacoustic: A unifying
perspective for some engines and refrigerators [Text] / G.W. Swift. //
American Inst. of Physics, 2002. – 300 p. 2. F.Wu. Optimization of a Thermoacoustic Engine with a Complex Heat Transfer Exponent [Text] / F. Wu,
C. Wu, F.Guo, Q. Li, L. Chen. // The Int. J., Entropy 2003, 5, P. 444-451.
3. Коробко В.В. Аналіз можливостей вдосконалення термоакустичних
теплових машин шляхом раціональной організації процесів теплообміну [Текст] / В. В.Коробко, О.О. Московко // Авиационно-космическая
техника и технология. – 2015. – №8 (125). – С. 52-57.

УДК 621.431.74.

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ
ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
МАЛООБОРОТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Автор: В.А. Кузнецов, аспирант

Одесский национальный морской университет, Одесса

В настоящее время малооборотные двигатели являются основным
типом судовой энергетической установки морских судов. Они обладают
высокой экономичностью, широким диапазоном агрегатных мощностей,
большим ресурсом и возможностью автоматизации управления.
Данные малооборотные двигатели производят три фирмы МАН
Бурмейстер и Вайн, Вяртсиля-Зульцер и Митсубиши. В настоящее
время в мировой практике свыше 90 % всех строящихся судовых малооборотных двигателей приходится на эти три типа двигателей. Это
двигатели двухтактные, крейцкопфные, реверсивные с газотурбинным
наддувом.
К деталям ЦПГ двигателя относятся головки поршней, поршневые
кольца, цилиндровые втулки, крышки цилиндров, выпускные и впускные клапаны. Все эти детали работают в тяжелых условиях, в среде
высоких температур и давлений, коррозионной среде, при знакопеременных нагрузках. Дефектами этих деталей являются: износ, коррозия,
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эрозия, трещины, усталость, нагар, выгорание, поломки. Для каждой
детали преобладающим является тот либо другой дефект.
Головки поршней. Для малооборотных двигателей поршни выполняют составными (головка стальная, тронк чугунный). Конструкция
поршней зависит от типа двигателя, размеров, системы охлаждения и
др. Головки поршней работают в условиях знакопеременных нагрузок,
высоких температур и давлений, в среде, способствующей коррозионному износу. Характерные дефекты поршней это износ кепов и цилиндрической части, трещины, нагар. Материал головки поршня должен
обладать высокой прочностью, жаростойкостью, коррозионной стойкостью, теплопроводимостью и износостойкостью. Учитывая сложность
конфигурации и большую массу, головки поршней изготавливают методом литья. Материалом головок поршней служат низколегированные
и углеродистые стали.
Поршневые кольца. Срок службы поршневых колец зависит от материала, нагрузки, давления, температуры, скорости, точности обработки, качества применяемого топлива и масел, величины зазора между цилиндровой втулкой и поршнем, геометрических размеров, конструкции кольца и др. Как правило, материалом поршневых колец является чугун с добавлением легирующих элементов.
Оценивая износ поверхностей кольца и кепов, следует обратить
внимание на следующее обстоятельство. Поршневое кольцо является
во много раз менее дорогой деталью, чем поршень дизеля, и замена
кольца на новое не представляет такой сложности, как восстановление
на СРЗ кепов поршней. Поэтому выгодно таким образом подобрать сочетание трущихся деталей, чтобы износ кепов был меньше износа колец, а не наоборот, что мы имеем по результатам эксплуатации. Однако поршневое кольцо трется своей наружной цилиндрической поверхностью по зеркалу втулки. Эта пара также является весьма ответственной и для обеспечения высокой износостойкости требует качественного подбора, материалов, где поршневое кольцо служит промежуточным звеном и изнашивается по трем поверхностям с разными
контртелами. Было бы выгодно подобрать такие условия, при которых
торцевые поверхности колец изнашивались больше, чем кепов.
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Цилиндровые втулки. Они работают при высоких нагрузках, температурах, в условиях действия агрессивной среды. В зависимости от типов двигателей цилиндровые втулки отличаются конструктивными особенностями. К основным видам эксплуатационных отказов втулок можно отнести следующие: трещины под буртом, износ зеркала цилиндра,
задиры, выгорание и раковины, коррозионные разрушения.
Причиной появления трещин в посадочном бурту втулки является
износ поверхностей сопряжения блока и втулки цилиндра. Износ приводит к постепенному увеличению амплитуды колебаний втулки, повышению напряжений в опасном сечении опорного бурта втулки и, в конечном
счете, к появлению трещин. Предшественником появления трещин являются фреттинг-коррозия и фреттинг-усталостные процессы.
Крышки цилиндров. Основные виды дефектов крышек цилиндров,
это – износ, трещины, прогар и нагар. Нагар на поверхности крышки
цилиндров начинает образовываться с первых часов работы дизеля.
При 50 часах эксплуатации толщина нагара в среднем составляет
0,01 см. В дальнейшем, толщина нагара становится больше, а размеры
абразивных частиц могут достигать нескольких миллиметров, что зависит от качества подготовки топлива, режимов работы дизеля, конструкции крышек, сорта масла.
При появлении дефектов на крышках цилиндров наиболее ощутимо проявляет себя нагар после тысячи часов работы. Трещины в основном возникают в интервале 3…4 тысячи часов эксплуатации, а прогар дает о себе знать, как серьезный вид повреждений, после 7 тысяч
часов работы дизеля. Вышеприведенные данные дают определенное
представление о характерных дефектах деталей цилиндропоршневой
группы малооборотных двигателей.
Выводы и рекомендации: 1. На основе литературных источников
и анализа статистических данных выявлены характерные дефекты и
повреждения деталей цилиндропоршневой группы малооборотных
двигателей. 2. Важно учесть дифференциацию причин отказов деталей, их процентные и временные факторы. Это способствует технически грамотному выбору современных технологий ремонта и восстановления соответствующих объектов.
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Литература. 1. Кондратьев Н.Н. Отказы и дефекты судовых дизелей. – М.: Транспорт, 1985. – 152 с. 2. Сторожев В.П. Технология судоремонта: Учебник для высших морских учебных заведений. – Херсон:
ОЛДИ-ПЛЮС, 2014. – 552 с.
УДК 621.436.12

ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО
ЗГОРАННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СТИСНУТОГО
ПОВІТРЯ
Автори: В.І. Гавриш, д-р екон. наук, проф., О.С. Лазов, студент
Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв

Як відомо, що вироблялися на початку минулого століття ДВЗ з
пневматичним розпилюванням палива (компресорні дизелі) не могли
конкурувати з безкомпресорними (сучасними) дизелями і ДВЗ з іскровим запалюванням у зв'язку необхідністю істотних витрат потужності на
отримання стисненого повітря для пневматичного розпилювання палива. У цій роботі пропонується для одержання стисненого повітря використовувати «непридатну» енергію ВГ. При цьому можливі три варіанти
приводу компресора: за рахунок термічної ексергії ВГ і за допомогою
двигуна Стірлінга або за допомогою термоциркуляційного насоса, і за
рахунок механічної ексергії ВГ.
В даний час існує гостра суперечка між безальтернативною потребою людства продовжувати широке використання поршневих ДВЗ
(ПДВЗ) для своїх потреб, з одного боку, і відносно низькою ефективністю процесів енергоперетворення в них, шкідливим впливом відпрацьованих газів (ВГ) на людину і навколишнє середовище (НС) – з іншого.
Проведений аналіз спеціальної літератури і патентних джерел показав,
що це протиріччя, може бути істотно згладжено використанням стисненого повітря, одержуваним за рахунок утилізації «викидної» теплоти.
В даний час стиснене повітря, отримане за рахунок енергії ВГ, успішно використовується тільки для підвищення тиску свіжого заряду,
що подається в циліндри ДВЗ, для збільшення потужності без зміни їх
розмірів в системах наддуву. У відносно рідкісних дослідженнях, прис43
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вячених присадці повітря до палива при його упорскуванні в дизелях і
ряді інших робіт відмічають, що достоїнствами такого впорскування є
додаткове диспергування палива , більш рівномірний розподіл його по
окислювачу та поліпшення умов його займання. Однак у цих роботах не
вказується джерело отримання додавання в паливо повітря. Проведені
дослідження, що свідчать про доцільність і можливість використання
стисненого повітря, отриманого за рахунок утилізації «викидної» енергії
ВГ для вирішення цілого ряду актуальних завдань, що стоять перед сучасним двигунобудування.
Доведено, що використання стисненого повітря, отриманого за рахунок утилізації енергії відпрацьованих газів, дозволяє підвищити потужність, економічність та екологічні показники ДВЗ. Аналіз показав, доцільним є використання цього стисненого повітря для підвищення техніко-економічних показників двигунів.
Встановлено, що перехід на розпилювання палива стисненим повітрям сприятливо позначається на робочому процесі двигуна і на його
показниках в цілому. Зокрема, при цьому:
1. Збільшується індикаторний ККД (на 10,8%) і відповідно знижується мінімальна питома індикаторна витрата палива, підвищується індикаторна потужність (на 15,9%).
2. Істотно зменшується вміст токсичних компонентів в відпрацьованих газів: твердих частинок – в 15,3 рази; димності – в 2,4 рази; оксидів
азоту – в 1,6 рази; вуглеводнів і оксиду вуглецю – в 1,3 рази.
УДК 621.896

ПОВРЕЖДЕНИЯ БАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕТОНАЦИИ
Авторы: C.Н. Литвин *, канд. техн. наук, доц., В.Н. Манзюк**, аспирант

*ООО «Мотортех», Первомайск,
**Первомайский политехнический институт НУК, Первомайск

На газовых двигателях различных производителей достаточно часто происходят аварии по причине выхода со строя базовых деталей:
коленчатых валов, коренных и шатунных подшипников, втулок и крышек
рабочих цилиндров, шатунов и других деталей. При этом на газовых
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двигателях базовые детали выходят со строя гораздо чаще чем на дизельных. Так, например, за период с 1980 по 1994 год, на предприятии
ОДО «Первомайскдизельмаш» (в те годы – машиностроительный завод
им. 25 Октября) выпущенно около 6 000 единиц дизельных двигателей
типа ЧН25/34 и ЧН26/34 и зафиксировано всего четыре поломки коленчатого вала, в основном, по причине грубого нарушения условий эксплуатации. Т.е. данная поломка была не типичной для дизельных двигателей. В тоже время за период с 1995г. по 2015г. было выпущено порядка 80 газовых двигателей типа ГЧН25/34, но уже отмечены несколько
случаев поломок коленчатых валов – фото на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Вид шатунной шейки коленчатого Рис. 2. Вид щеки коленчатого вала
вала двигателя ГЧН25/34 после поломки двигателя ГЧН25/34 после поломки

Достаточно часто происходят поломки коленвалов и на газовых
двигателях фирмы Jenbacher. Как правило, на двигателях модели
Jenbacher 420 (20ГЧН14,5/18,5), это происходит при наработке двигателя свыше 50-ти тысяч моточасов. Поломки происходят на различных
цилиндрах, но имеют одинаковый характер и похожие повреждения коленчатого вала. При аварии коленчатого вала образуется трещина, проходящая через щеку и галтели колена. Аварии, как правило, сопровождаются задирами поршней в цилиндрах расположенных рядом с участком повреждения коленчатого вала. Последние аварии на двигателях
Jenbacher 420 произошли с повреждениями коленчатых валов на участках в районе 5-15 цилиндров, 7-17 цилиндров. Фото коленчавала двигателя Jenbacher 420, после его поломки, представлено на рис. 3 и 4.
Т.е. поломки коленчатых валов на газовых двигателях происходят
во много раз чаще, чем на дизельных двигателях. Кроме коленчатых
валов происходят поломки и других важных деталей двигателей. На
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рис. 5 и 6 приведены фотографии с повреждениями гильзы рабочего
цилиндра двигателя 6ГЧН25/34 и поршня двигателя Jenbacher 420.

Рис. 3. Вид коленчатого вала двигателя Рис. 4. Вид щеки коленчатого вала двиJenbacher 420 после поломки
гателя Jenbacher 420 после поломки

Рис. 5. Вертикальная трещина на гильзе
рабочего цилиндра двигателя 6ГЧН25/34

Рис. 6. Задир поршня двигателя
Jenbacher 420

На дизельных двигателях ЧН25/34 повреждений гильз рабочего
цилиндра с возникновением вертикальных трещин не зафиксировано
ни разу.
Как показывает опыт эксплуатации газовых двигателей одной из
основных причин, приводящих к повреждениям базовых деталей, является возникновение в их цилиндрах детонационного горения топлива
(детонации). ы
Чтобы предупредить поломки двигателя от детонации, двигатели
фирмы Jenbacher оборудованы системой распознания (обнаружения) и
предупреждения детонации DetCon, аналогичными системами оборудовано и большинство других газовых двигателей.
В тоже время, если с обнаружением длительной и полной (общей)
детонации сложностей нет, то кратко временную и местную детонацию
обнаружить достаточно сложно в связи с недостаточно высоким уровнем сигнала от датчиков детонации, сопоставимым по уровню с сигна46
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лом от процесса сгорания. Повреждения, возникающие в результате
местной (частичной) детонации, значительно больше, чем при полной,
так как полная детонация легко обнаруживается, и принимаются меры
по ее устранению, как системами управления двигателей, так и обслуживающим персоналом. Как пример можно привести аварию на газовом двигателе Jenbacher 320 возникшую в результате местной детонации – рис. 7 и 8.

Рис. 7. Поршень цилиндра №15
двигателя Jenbacher 320

Рис. 8. Головка цилиндра №15
двигателя Jenbacher 320 со следами
расплавленного металла

Причиной аварии двигателя Jenbacher 320 стал задир поршня в
результате повреждения опорных поверхностей бобышек под действием периодически возникающей местной (частичной) детонации, не зафиксированной системой DetCon. Это произошло из-за повышенной
температуры окружающего воздуха. Не были зафиксированы системой
DetCon и периодические случаи проявления полной детонации на отдельных цилиндрах, которые проявлялись со значительными интервалами во времени.
Иногда аварийные ситуации возникают и из-за нарушений в работе
самой системы контроля детонации.
Выводы: 1. Анализ обстоятельств и характера поломок деталей
газовых двигателей показывает, что основной причиной поломок является нарушение нормальной работы двигателя в связи с появлением
детонационного горения газовоздушной смеси в его цилиндрах или несвоевременное снижение нагрузки при детонации. Поэтому, для безаварийной работы газовых двигателей наряду с решением технических
вопросов, необходимо обеспечивать высокий уровень квалификации
обслуживающего персонала и своевременное проведение техническо47
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го обслуживания. 2. Вред, наносимый двигателю местной детонацией,
значительно больше чем полной. Также, очень опасна длительная работа двигателя на грани детонации.
УДК 621.896

АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИИ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
JMC-320GS
Автор: C.Н. Литвин, канд. техн. наук, доц.
ООО «Мотортех», Первомайск

На газовом двигателе когенерационного модуля Jenbacher
JMC-320GS заводской номер ХХХ772 произошла авария с выходом со
строя ряда деталей цилиндропоршневой группы и механизма газораспределения. Во время аварии был зафиксирован выброс тосола из-под
ГБЦ (головок цилиндров) №5, 10 и 20. На момент аварии полная наработка двигателя составила 12 860 моточасов.
Аварии предшествовали многократные остановки двигателя по
причинам: превышения максимальной скорости роста температуры газовоздушной смеси, превышения максимального давления охлаждающей воды, превышения допустимого перепада на Leanox, максимальной температуры воздуха в помещении станции, пожарной тревоге.
Анализ протоколов системы менеджмента моторов GE Jenbacher –
DIA.NE XT показал хронологию возникновения неисправности и происходящие, в момент аварии и предшествовавшее ему время, отклонения в работе двигателя и внешних условий: рост давления охлаждающей воды, превышения допустимого перепада на Leanox, превышения
максимальной скорости роста температуры газовоздушной смеси, рост
максимальной температуры воздуха в помещении станции и т.д.
Ознакомление с повреждениями двигателя после аварии показало,
что в результате аварии: на цилиндре №15 сломана штанга привода
коромысла выхлопного клапана, повреждены упор коромысла и наконечник штанги, гильза рабочего цилиндра и поршень, на тарелке
впускного клапана, со стороны камеры сгорания, обнаружено следы
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расплавленного металла светло-серого цвета; повреждены РТИ под
ГБЦ цилиндров №5, 10 и 20.
Проанализировав характер поломки штанги привода коромысла
выхлопного клапана, можно сделать вывод: повреждение могло произойти при нарушении соединения штанги и упора коромысла в результате периодического зависания клапана в направляющей из-за попадания в зазор между клапаном и направляющей алюминиевой
стружки, образовавшейся с продуктов задира поршня, о чем свидетельствует характер повреждений на данных деталях.
Потеря управления выхлопным клапаном цилиндра №15 привела к
проникновению отработавших газов с выхлопного коллектора через
цилиндр №15 во впускной коллектор и взрыва внутри последнего с последующим распространением взрывной волны в цилиндры, впускные
клапана которых, согласно порядка работы цилиндров, были открыты в
данный момент – №5, 10 и 20. Преждевременное сгорание газовоздушной смеси в перечисленных цилиндрах, впускном коллекторе, привели к значительному росту давления в цилиндрах в начале такта сжатия и, как следствие, значительному превышению давления в данных
цилиндрах в конце такта сжатия по отношению к максимальному давлению сгорания. Высокий уровень давления в данных цилиндрах в
конце такта сжатия стал причиной подрыва ГБЦ и последующей деформации уплотнительных колец, выброса тосола из-под них, и последовавшей аварийной остановки двигателя. Дальнейшего развития повреждений в цилиндре №15 не произошло из-за его разгерметизации,
и как следствие, более низкого давления в нем по сравнению с цилиндрами №5, 10 и 20. Поэтому деформации уплотнительных колец на
данном цилиндре и выброса тосола из-под них не было.
Разобрать соединение шатун – поршень, по причине заклинки
поршневого пальца в отверстиях бобышек поршня, обычным способом
не представилось возможным. При этом было отмечено, что подвижность шатуна в головном подшипнике, как при вращательном, так и при
осевом перемещении сохранена, т.е. повреждений головного подшипника нет. Характер износа боковой поверхности головки поршня свидетельствовал о том, что сопряжение втулка рабочего цилиндра – пор49
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шень было нарушено – отсутствовал зазор в рабочем состоянии. Для
выяснения причины исчезновения зазора в паре поршень/поршневой
палец было выполнено вскрытие данного соединения при помощи разрезки поршня. На рис.1, 2, 3 и 4 представлены фотографии поверхностей поршня после аварии. На рис. 1 и 2 явно видны результаты задира.

Рис. 1 Поршень цилиндра №15
в сборе с шатуном

Рис. 2 Повреждения поршень в
результате разрушения бобышек

Рис. 3 Разрушение верхней части
бобышки поршня

Рис. 4 Разрушение нижней части
бобышки поршня

На рис. 3 и 4 видно разрушения на поверхностях бобышек поршня.
На поршневом пальце повреждения отсутствовали, но явно просматривались следы отпечатков от разрушений на бобышках.
Выводы: 1. Причиной аварии явилось повышение температуры
воздуха в помещении когенерационной станции выше допустимых пределов (для развиваемой на тот момент мощности) и возникновение изза этого частичной или периодически возникающей полной детонации.
2. В результате детонации началось разрушение опорных поверхностей бобышек поршня с последовавшим нарушением работы пары
поршень/поршневой палец закончившимся задиром поршня. 3. Полом50
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ка штанги привода коромысла выхлопного клапана, произошла из-за
нарушения соединения штанги и упора коромысла в результате периодического зависания клапана в направляющей при попадании продуктов задира поршня (алюминиевой стружки) в зазор между стержнем
клапана и направляющей.
УДК 621.57

ТЕРМОДИНАМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗРАЗКОВОГО
ЗВОРОТНОГО СТУПІНЧАСТОГО ЦИКЛУ
Автор: В.Я. Ошовський, канд. техн. наук

Первомайський політехнічний інститут національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова, Первомайськ

Зразковим для аналізу зворотних циклів, призначених для охолодження газів і рідин від температури навколишнього середовища до заданої є цикл Лоренца зі змінними температурами робочого тіла в процесах охолодження та відведення тепла в середовище, яким звичайно
є вода або повітря [1]. Такий цикл є еквівалентним циклу Карно, в якому
вказані температури незмінні.
Цикл Лоренца може реалізуватися в ресорбційних холодильних
машинах з механічним або термічним компресорами [2, 3], в яких процеси випарювання і конденсації замінені відповідно процесами дегазації та ресорбції. Залежно від властивостей агента і абсорбента ці
процеси можуть відтворюватися в певних широких інтервалах температур при постійних тисках, що дозволяє реалізувати цикли зі ступінчастою рекуперацією тепла і в результаті зменшити відношення тисків
робочого тіла в циклі та підвищити його коефіцієнт перетворення.
На рис. 1 зображений зразковий ступінчастий цикл з однією ступінню переохолодження долі робочого тіла (процес 4-4') перед її розширенням до температури охолодження То. Теплота переохолодження
відводиться долею розширеного від Т4 робочого тіла (процес 1'-2).
Збільшення числа ступеней зменшує температуру То або ступінь
стискання робочого тіла цикла.
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З урахуванням долей робочого тіла в
ступенях, а також умови зразкового цикла в
тому, що інтервал температури відведення
тепла в навколишнє середовище ΔТс=Т3Тс=Т3-Т2=Тс -Т1'=Т4' –Т0 , коефіцієнт перетворення цикла з числом ступеюней n
T0 + Tс
.
ε n − ст =
1
∆Т с
(Tс − T0 ) +
n +1
Збільшення числа ступеней дозволяє
Рис. 1. Ступінчастий зраззменшити ступінь підвищення тиску робочого
ковий цикл охолодження
тіла в циклі та наблизити його коефіцієнт перетворення до значення для трикутного цикла Лоренцапри n → ∞
Т +Тс
ε n − ст → 0
= ε∆ .
Тс −Т0
Для реальних рекуперативних циклів характерні незворотні втрати
з-за нееквідістантності ізобар і теплоємностей робочого тіла в процесах теплообміну [1]. Збільшення числа ступеней в реальних циклах до
оптимального значення наближає залежності температур потоків робочого тіла від переданого тепла до еквідістантних, а таким чином дозволяє зменшити втрати від недорекуперації тепла.
Аналогічно циклу охолодження зі ступенями розширення робочого
тіла можна реалізувати також і теплонасосний цикл зі ступенями стискання робочого тіла для підвищення його температури. Такі цикли будуть мати невисокі відношення тисків у кожній ступені, що дозволить
реалізувати їх на практиці з використанням високоефективних турбокомпресорів з проміжною рекуперацією тепла між його ступенями.
Таким чином ступінчасті зразкові цикли для неізотермічного охолодження наближають цикл Лоренца до трикутного, а тому термодинамічно
можуть бути більш ефективними при їх реалізації в машинах і установках
для охолодження, кондиціювання повітря та в теплових насосах.
Література. 1. Мартыновский В.С. Циклы, схемы и характеристики
термотрансформаторов. /Под.ред. В.М. Бродянского.- М: Энергия,
1979. – 288 с. 2. Бадылькес И.С., Данилов Р.Л. Абсорбционные холо52
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дильные машины. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 356 с.
3. Ошовський В.Я. Абсорбційно-ресорбційна холодильна машина, що
використовує низькопотенційне тепло // Вісник аграрної науки Причорномор’я: Науково-теоретичний фаховий журнал. – Миколаїв: МДАУ,
2007. – Випуск 4(43). – С. 266-276.
УДК 621.438

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
УСТАНОВКИ НА БАЗІ ДВИГУНА 1Ч 7,5/6 З ТЕРМОХІМІЧНОЮ
УТИЛІЗАЦІЄЮ ТЕПЛА ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ
Автори: Б.Г. Тимошевський, д-р техн. наук, проф., М.Р. Ткач, д-р техн.
наук, проф., А.Ю. Проскурін, асистент, О.С. Митрофанов, канд. техн.
наук, А.С. Познанський, асистент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Термохімічна утилізація (ТХУ) тепла відпрацьованих газів (ВГ) є
одним з перспективних способів утилізації [1,2] який може бути успішно
використаний в енергетичних установок на базі ДВЗ з примусовим запалюванням та покращити економічні, експлуатаційні та екологічні параметри роботи установки.
ТХУ являє собою сукупність процесів, спрямованих на використання теплової енергії відхідних газів для здійснення ендотермічної реакції
хімічного перетворення (конверсії) палива в суміш горючих газів (СО,
Н2, СН4 та ін. – синтез-газ). В результаті конверсії хімічна енергія отриманого синтез-газу перевищує енергію вихідного палива на величину
утилізованої енергії відхідних газів [3]. Залежно від типу реакції конверсії і наявності додаткових реагентів, теплотворна здатність, наприклад,
1 кг етанолу, може бути збільшена на 6 ... 25% [4].
В якості вихідної сировини може використовуватись практично
будь-яке вуглеводневе паливо, яке використовується в сучасних ДВЗ.
Для ефективного використання палива при ТХУ необхідно щоб температурно-енергетичного потенціалу ВГ двигуна було достатнім для
отримання синтез-газу певної кількості та складу.
Для двигуна Robin Subaru EX27D – 1Ч 7,5/6, який входить до складу автономної електростанції було проведено чисельне дослідження
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параметрів роботи з ТХУ тепла ВГ при зниженні температури реакції
конверсії шляхом використання каталізаторів. Даний двигун конвертований для роботи на етанолі.
В якості процесу перетворення етанолу в синтез-газ розглядалася
конверсія по реакції розкладання:
С2Н5ОН = СО + Н2 + СН4.
Було досліджено вплив зниження температури конверсії на 25, 50,
75 та 100 °С при використанні освоєних промисловістю каталізаторів:
Ni,Co,Cu/Zr, Pd/Al2O3, Ni/Al2O3, Ni/Y2O3.
Встановлено, що зниження температури конверсії значно розширює межі значень температурного напору, при яких досягається економія етанолу (рис. 1). При зниженні температури конверсії на 25 °С верхня межа температурного напору збільшується в 1,18 рази, на 50 °С – в
1,31 рази, на 75 ° С – в 1,5 рази, на 100 ° С – в 1,63 рази. Визначено діапазон роботи двигуна з ТХУ по навантаженню при застосування каталізаторів. Мінімальне значення потужності, при якій досягається економія етанолу для температурного напору 40 °С при зниженні температури конверсії на 25 ° С – 100 ° С знижується в 1,2 рази, для температурного напору 160 ° С знижується в 1,2 – 1,9 рази відповідно.

Рис.1. Діапазон роботи двигуна N/Nном 1Ч 7,5/6 для різних значень температурного
напору ∆T при зниженні температури реакції конверсії

Встановлено, що кількість енергії відхідних газів, яку раціонально
утилізувати для отримання синтез-газу при зниженні температури конверсії на 25 °С зменшується на 0,8 ... 1,2%, при 50 °С – на 1,6 ... 2,0%,
при 75 °С – на 2,4 ... 2,8%, при 100 °С – на 3,2 ... 3,6% (рис. 2).
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Рис.2. Енергія відхідних газів Qсгнеоб/Qвг, яку необхідно утилізувати для отримання
синтез-газу при різному навантаженні двигуна N/Nном

Висновки. 1. Встановлено, що зниження температури конверсії
розширює межі значень температурного напору на вході в термохімічний реактор, при яких досягається економія етанолу. При зниженні температури конверсії на 25 °С температурний напір збільшується в 1,2 рази, на 100° С – в 1,6 разів. 2. Визначено діапазон роботи ДВЗ 1Ч 7,5/6 з
ТХУ по навантаженні при зниження температури конверсії. Мінімальне
значення потужності, при якій досягається економія етанолу для температурного напору 40...160° С при зниженні температури конверсії на
25°С – 100°С знижується в 1,2 – 1,9 рази. 3. Встановлено, що кількість
енергії відхідних газів, яку раціонально утилізувати для отримання синтез-газу при зниженні температури конверсії на 25 ... 100 °С зменшується на 0,8 ... 3,6%.
Список використаної літератури: 1. Хрипач Н.А. Термодинамический анализ рабочего цикла двигателя с термохимическим генерированием водородного топлива [Текст] / Н.А. Хрипач, В.Ф. Каменев,
В.М. Фомин [и др.] // Альтернативная энергетика и экология. – 2006. –
№4(36) – С. 45–50. 2. Носач В.Г. Повышение КПД парогазовых установок за счет конверсии природного газа в продуктах сгорания [Текст] /
В. Г. Носач, А. А. Шрайбер // Промышленная теплотехника. – 2009. –
Т. 31, № 5. – С. 29–33. 3. Каменев В.Ф. Гибридное автотранспортное
средство с энергетической установкой, работающей на водородном
топливе [Текст] / В.Ф. Каменев, Г.С. Корнилов, Н.А. Хрипач // Альтернативная энергетика и экология. – 2004. – №2(10) – С. 28–36. 4. Тимошевский Б. Г. Эффективность термохимической конверсии углеводо55
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родных топлив применяемых в ДВС [Текст] / Б. Г. Тимошевский,
М. Р. Ткач, А. Ю. Проскурин // Вісник НУК. – 2011. – №3. – С. 36-42.
УДК 621.2

РЕАЛИЗАЦИЯ АССИМЕТРИЧНОГО
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В ПОРШНЕВОМ ДВИГАТЕЛЕ
Автор: Е.В. Белоусов, канд. техн. наук, доц.

Херсонская государственная морская академия, Херсон

Известно, что кривая сжатия в реальном двигателе вследствие
теплообмена рабочего тела со стенками рабочего цилиндра несимметрична. Величина асимметрии незначительна и практически никак не
влияет на характер протекания рабочих процессов в двигателе. Однако
сам факт ассимитричности, наводит на мысль о возможности получения полезной работы за счет ее увеличения.
Поскольку природа ассиметричности лежит в разности теплопритоков и теплооттоков от рабочего тела, вполне логичной кажется
мысль о том, что управляя этими процессами можно получить величину ассиметричности достаточную для получения полезной работы.
Схема двигателя, в котором может быть реализован ассиметричный
цикл, представлена на рис. 1.
Рабочее пространство двигателя разделено на два объема, рабочий, в идеале полностью вытесняемый поршнем, и объем нагревательной камеры, в котором к рабочему телу подводится теплота. Механизм
подвода теплоты большого значения не
имеет, гораздо более важным является скорость ее подвода. Так, камера может быть
заполнена твердым топливом, которое будучи разогретым до температуры активации,
реагирует с кислородом воздуха с выделением теплоты или тепло может подводиться
извне, а для увеличения поверхности теплоРис. 1. Схема поршневого
обмена камера заполняется гранулами, выдвигателя для реализации
полняющими роль теплового аккумулятора.
ассиметричного цикла
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В процессе сжатия, масса заряда распределяется между объемом
рабочего цилиндра и нагревательной камерой. В начале процесса сжатия доля воздуха поступающего в нагревательную камеру незначительно и ее нагрев до температуры засыпки не влияет существенно на
процесс сжатия. По мере сокращения рабочего объема, доля воздуха
поступающего в камеру возрастает и это приводит к резкому возрастанию давления к концу сжатия. В результате непропорциональности
подвода теплоты в процессе сжатия возникает ассиметрия между процессом сжатия и расширения, в результате которой в цикле совершается полезная работа.
Для проверки выдвинутого предположения была выполнена расчетная модель термодинамического цикла, основанная на методе энергетического баланса базирующаяся на первом законе термодинамики.
Такой подход является традиционным для решения подобных задач и
хорошо себя зарекомендовал в научной и инженерной практике [1].
В качестве объекта моделирования был выбран одноцилиндровый
модуль двигателя ЧН 46/58 с основными параметрами соответствующими среднеоборотному четырехтактному двигателю фирмы Wärtsilä
аналогичной размерности.
В качестве исходных данных было принято:
Диаметр цилиндра
0,46
м
Ход поршня
0,58
м
Степень сжатия геометрическая
15,5
–
Частота вращения
500
мин-1
Температура засыпки
1400
К
Результаты расчета для безнаддувного варианта данного двигателя представлены в табл. 1 и на рис. 2.
Таблица 1. Результаты расчета

Параметр
Масса воздушного заряда
Работа затраченная на сжатие заряда
Теплота подведенная от внешнего источника
Работа за цикл
Термический КПД цикла
Максимальное давление цикла
Максимальная температура цикла
Мощность двигателя

Значение
0,1135
45,47
141,74
47,475
0,335
7973,67
1629,25
197,81

Единицы
кг
кДж
кДж
кДж
кПа
К
кВт
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Рис. 2. Результаты моделирования рабочего процесса поршневого двигателя
с ассиметричным циклом:
1 – кривая изменения температуры; 2 – температура засыпки в реакторе; 3 – кривая изменения давления; 4 – соотношение объемов в рабочем пространстве двигателя; 5 – кривая сжатия; 6 – линия равенства рабочего объема и объема нагревательной камеры

Данные расчетов соответствуют варианту двигателя, в котором
подвод теплоты осуществляется без химического взаимодействия засыпки и рабочего тела [2]. В этом случае в нагревательной камере
устанавливается некоторая средняя температура засыпки (линия 2,
рис. 2), определяющаяся интенсивностью внешнего подвода теплоты и
передачи теплоты рабочему телу.
Выводы. Как можно видеть из результатов расчетов, предложенная схема реализации ассиметричного цикла позволяет получить полезную работу при умеренных значениях основных параметров. Таким
образом, рассмотренный цикл может быть предметом дальнейшего исследования направленного на повышение его эффективности.
Основными преимуществом данного цикла можно считать:
- простоту его реализации, которая не требует наличия сложной и
дорогостоящей аппаратуры для впрыскивания топлива;
- возможность организовать рабочий процесс как с внешним подводом теплоты так и с внутренним;
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- при внутреннем подводе теплоты для реализации данного цикла
может быть использовано твердое топливо, цены на которое значительно ниже чем на жидкие нефтепродукты;
- при использовании жидкого топлива, последнее может сжигаться
в слое засыпки, которая может выступать не только для увеличения
реакционной поверхности, но и как катализатор окислительных процессов.
Литература: 1. Дизели. Справочник. Издание 3-е переработанное
и дополненное. Под ред. В.А. Ваншейдта, Н.Н. Иванченко, Л.К. Коллерова – Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1977. – 479 с.
2. Белоусов Е.В. Создание и совершенствование твердотопливных
поршневых двигателей внутреннего сгорания. – Херсон: ОАО XГТ.
2006. – 452 с.
УДК 621.431.73-62

ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОБІЛЬНИХ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ ПОЛЕГШЕННЯ
ЗАПУСКУ ДВИГУНА
Автор: В.І. Гавриш, д-р екон. наук, проф., М.Ю. Шатохін, асистент,
О.О. Керціцький, студент
Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв

Збирання врожаю, транспортування до місць збору та прийому –
всі ці операції виконуються шляхом використання групи машин АПК. В
собівартість продукції АПК важливу роль відіграють транспортні витрати. Цінова політика моторного палива яке постачається сільському господарству, отриманого з нафти, призводить до збільшення собівартості
продукції. Змінити складену ситуацію можливо шляхом використання
альтернативних видів палива. Використання скрапленого нафтового газу у виді моторного палива у зв’язку з низькою вартістю і екологічністю
є економічно вигідним для сільського господарства. Негативною стороною використання скрапленого нафтового газу у вигляді палива є значне ускладнення експлуатації техніки і особливо запуск двигуна у холодні пори року. Фізико – хімічні властивості газу визначають необхідність
теплової підготовки палива перед запуском двигуна. Рішенням для
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сільського господарства є включення в захід щомісячного технічного
обслуговування машин, операцій по тепловій підготовці палива перед
подачею в циліндри двигуна, забезпечують безвідмовність техніки,
зменшення витрат часу і праці, підвищення продуктивності і зменшення
собівартості перевезення.
В різних умовах експлуатації показники надійності машин будуть різнитися, що позначиться і на показниках ефективності їх технічної експлуатації і технічного обслуговування. Суттєвий вплив на характер технічного обслуговування здійснюють природно–кліматичні і сезонні умови експлуатації транспортних засобів.
З метою визначення факторів, виконуючих найбільш значний
вплив на час запуску в холодну пору року карбюраторного двигуна на
скрапленому нафтовому газі, використаний метод експертної оцінки. В
результаті виявлені фактори затрудняють запуск двигунів на скрапленому нафтовому газі, – процес сумішоутворення і випаровуваність
скрапленого нафтового газу.
В залежності від кліматичних умов фракції скрапленого нафтового
газу (пропан і бутан ) приймаються в співвідношеннях: в літній період –
50% пропану і 50 % бутану, в зимній період – 70% пропану і 30% бутану. В замкнутому сосуді скраплений нафтовий газ утворює двофазну
систему, складену з рідкої та парової фаз. Тиск в балоні залежить від
тиску насичених парів, котрі в свою чергу залежать від температури рідкої фази і відсоткового співвідношення пропану і бутану в ній.
Витрати тепла і часу, необхідному для підготовки палива і температури повітря в підкапотному просторі, при різних температурних показниках навколишньої середи залежно від багатьох факторів:
tp =
∫ ( Rr , N н , C , α , λ , d , S , ∆T , Qто , П2 ) ;

Q pr = ∫ ( M ред , Сат , М ож , Саж , Т 2,Т1 ) ;

де Rr – критерій Рейнольдса; Nн – критерій Нуссельта; С – коефіцієнт
(const); α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2*град) ; λ – теплопровідність повітря Вт/(м*град).; d – внутрішній діаметр патрубку, м; S – загальна площа поверхонь (патрубку і кожуха), м2; ∆T – різність температур
повітря на виході з обігрівача і зовнішнього повітря °C; Qто – теплопродуктивність обігрівача, кВт; П2 – корисне тепло у відсотках к теплопро60
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дуктивності обігрівача за 1 сек.; Т2, Т1 – початкова і кінцева температура
редуктора–випаровувача відповідно, °C.
Кількість тепла необхідна для нагріву редуктора–випаровувала і
охолоджувальної рідини в ньому

Q pr= ( М ред ⋅ Сат + М ож ⋅ Саж )(Т 2 − Т1 ) , кДж.
Час на розігрів редуктора–випаровувача і охолоджувальної рідини
в ньому
tp =

Qд
,сек.
Qіj ⋅ I 2

В результаті перетворення параметрів залежності через фактори,
зв’язані з теплом: нагрів палива (корисне тепло і втрати палива), коефіцієнт тепловіддачі – час розігріву редуктора–випаровувача.
tp =

d ( M ред ⋅ Сат + М аж )(T2 − T1 )
Qат − (c Re n ⋅ λ S ∆T )

, сек.

Таким чином, час нагріву редуктора–випаровувача прямо пропорційно залежить від маси нагріваємих елементів, теплоємкості матеріалів, з котрих вони виготовлені і температури навколишньої середи.
Зниження витрат часу пов’язано з кількістю подаваного нагрівачем,
площею поверхні нагріваємих елементів, коефіцієнтом тепловіддачі і
інше. Результати розрахунків часу розігріву газу через розігрів редуктора–випаровувача до плюс 40°C в різних температурних умовах представлені в таблиці.
Час для розігріву редуктора
Показники
Тепло необхідне для нагріву редуктора до +40 °C, кДж
Корисне тепло, надане редуктору, кДж/с
Час потрібний для розігріву редуктора до +40 °C, хв

Результати розігріву при температурі навколишнього повітря , °C
0
-5
-8
-15
-18
-20
74

83

90

101

107

111

0,73

0,63

0,63

0,44

0,44

0,41

1,70

2,20

2,40

3,80

4,00

4,50

З таблиці ми бачимо, що з пониженням температури навколишнього повітря збільшується кількість тепла необхідного для нагріву редуктора–випаровувача. Зниження температури на один градус збільшує
потребу тепла у середньому на 1.8 кДж. Кількість корисного тепла при
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цьому зменшується з 73% до 8%. З пониженням температури на один
градус час нагріву збільшується в діапазоні від нуля до -15°C на
0.1 – 0.2 хв. , кількість потрібного тепла на підготовку палива в залежності від температури навколишнього повітря змінюється від 74 до
111 кДж. Втрата тепла, що подається до редуктора-випаровувача, зростає з 27% до 92%. Нагрівання редуктора-випаровувача до +40°C виконується протягом 1,70 – 4,50 хв. в діапазоні температури повітря від
0°C до -20°C.
Для зменшення витрат моторного палива та прискорення підготовки двигуна до запуску запропонуємо використання передпускового підігрівника. Він може використовувати різні види енергетичних ресурсів,
для обігріву повітрям випарника-редуктора, який знаходиться у кожуху
для повітря.
Швидкість запуску двигуна головним чином залежить від попереднього підігріву паливної суміші. Важливу роль відіграє температура навколишнього середовища, яка ускладнює підігрів паливної суміші, особливо в холодний період року, маса нагріваємих елементів та теплоємкість матеріалів, з яких вони виготовлені.
Висновки. Ефективність заходів по тепловій підготовці палива при
запуску полягає в наступному: а) значно розширено температурна межа пуску ДВЗ на газі шляхом його теплової підготовки, у порівняні з можливістю пуску без теплової підготовки; б) витрати палива на розігрів
двигуна зменшились на 80-95%; в) час, затрачений на розігрів з використанням теплової підготовки палива при різних температурах у порівняні з розігрівом двигуна на газі і на бензині скоротилось в 1.8-2.1 рази, при скорочені витрат праці на пуск двигуна в декілька разів.
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ОБОСНОВАНИЕ АДЕКВАТНОСТИ ОСНОВНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
ПО ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА
ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА
Автори: В.А. Савченко, аспирант, С.П. Столяров, канд. техн. наук, доц.
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Повышение эффективности двигателей Стирлинга (ДС) вызывает
необходимость снижения тепловых перетечек между горячей и холодной зонами внутреннего контура. Наличие контактного термического
сопротивления (КТС) приводит к перераспределению тепловых потоков
и полей температуры во внутреннем контуре ДС. Шатл – эффект,
насосные потери и перетечки теплоты внутри вытеснителя посредством излучения и конвекции интенсифицируют теплопереток из горячей зоны в систему охлаждения. Поскольку тепловые явления в цилиндро–поршневой группе (ЦПГ) двигателя оказывают взаимное влияние
друг на друга, возникла задача разработки методики расчета суммарного теплового потока по элементам конструкции внутреннего контура
ДС. Разработанная методика расчета тепловых потоков в ДС позволила выработать эффективные способы снижения негативного воздействия исследуемых явлений на показатели двигателя. На базе методики создана компьютерная программа расчета тепловых потерь ДС, которая включает алгоритмы расчета КТС и механизмы изменения КТС,
а также математическую модель расчета шатл – эффекта, насосных
потерь и перетечек тепла внутри вытеснителя.
С целью идентификации настроечных параметров методики расчета тепловых потерь в ДС выполнены сравненияе результатов расчетов с имеющимися в открытом доступе экспериментальными и аналитическими сведениями. Тестовая проверка выполнена для двигателя
Component Test Power Converter (CTPC) (рис. 1), разработанного компанией Mechanical Technology Incorporated (MTI) (США) [1], [2].
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Рис. 1. Поперечный разрез экспериментального космического Стирлинг – генратора CTPC: 1 – поршень генератора, 2 – уплотнение,
3 – рабочий поршень, 4 – газовая
пружина рабочего поршня, 5 – гидростатический газовый подшипник,
6 – уплотнения, 7 – поршень – вытеснитель, 8 – полость расширения, 9 – горячая часть, газовая
пружина поршня – вытеснителя,
10 – гидростатический газовый
подшипник, 11 – нагрузочная часть,
газовая пружина поршня – вытеснителя, 12 – полость сжатия, 13 –
статор генератора

Расчет шатл – эффекта, насосных потерь и перетечек конвекцией
и лучеиспусканием внутри вытеснителя выполнен с помощью встроенной в программу математической модели зазора поршень – втулка. В
математической модели шатл – эффект рассматривается как квазистационарный сложный теплообмен, составными идеализированными
элементами которого являются конвекция и излучение.
Физические явления в газовом зазоре моделируются в двумерной
расчетной сетке. Основные положения расчетного алгоритма следующие: боковые поверхности поршня-вытеснителя и цилиндровой втулки,
а также массив рабочего тела в зазоре представляются в виде набора
конечных элементов, взаимодействия между которыми описываются
уравнениями теплообмена излучением, законов Фурье и НьютонаРихмана. Краевые условия на границах расчетной сетки задаются режимом работы двигателя.
При разработке математической модели базой служили фундаментальные положения, эмпирические соотношения и эксперимен64
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тальные данные механики жидкостей и газов, термодинамики, теории
теплообмена, теоретические и экспериментальные методы, применяемые при исследовании теплообменных аппаратов, тепловых двигателей и их элементов. Разработка математической модели произведена
на основании математических методов для численного решения задачи Коши (метод предельной верхней релаксации), систем обычных и
дифференциальных уравнений, методов интерполяции функций.
Тестовые задачи свидетельствуют об отклонениях в искривлении
линий температурных градиентов от эталонных не более, чем на 10%.
Контроль численных значений устанавливает предполагаемый уровень
погрешности также не более 10%. Как результат, погрешность определения физических свойств рабочего тела и материалов является значительно меньшей величиной и не оказывает значительного влияния
на точность алгоритма.
Выполнение заложенных в программу критериев оценки точности
позволяет выполнить расчет суммарной погрешностью алгоритма не
более 10%.
В результате шатл – эффект с учетом влияния на теплопроводность цилиндровой втулки оценивается величиной 271 Вт, насосные
потери – 406 Вт, перетечки теплоты внутри вытеснителя – 208 Вт. По
данным [3] шатл – эффект вытеснителем составляет 180 Вт, шатл –
эффект рабочим поршнем 100 Вт, насосные потери – 460 Вт.
Сравнение распределения температуры по деталям ЦПГ двигателя CTPC с опубликованными в работе [3] данными представлено на
рис. 1.
Несмотря на исключение из расчета теплового потока от линейного генератора, распределение температурных полей, определенное с
помощью разработанной программы, удовлетворительно совпало с
расчетными данными, опубликованными специалистами компании MTI
(США). Значение средней температуры рабочего тела в холодном цилиндре отличается от представленной температуры стенки рабочего
поршня на 10 К.
Для реализации предлагаемых методик приходится существенно
упрощать геометрию взаимодействующих тел, что вносит дополнительную погрешность в расчет. Важным вопросом является также
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оценка степени адекватности упрощенной двухмерной модели расчета
теплового потока с учетом КТС.
Температурное поле в разъемном фланцевом соединении корпус
регенератора – верхний термостабилизирующий корпус ДС 1Р30/6
рассчитывается с помощью программы трехмерного моделирования
методом конечных элементов. Тепловой расчет выполнен для сборной
конструкции методом конечных элементов с учетом рекомендаций
представленных в [4]. Проведенный аналитический расчет по упрощенной двухмерной методике позволил определить температуру в
зоне контакта. Относительная погрешность расчета температурных
градиентов в предположении об идеальности теплового взаимодействия, связанная с исключением из расчета пространственного фактора, составляет менее 1%.
Также с помощью программы трехмерного моделирования методом конечных элементов был выполнен расчет температурного перепада разъемного соединения с учетом КТС. Относительная погрешность расчета температурных градиентов с учетом КТС, связанная с
использованием двухмерной модели, составляет 3,7%.
Результаты аналитического обоснования разработанного метода
расчета тепловых потерь, и математической модели газового зазора
поршень-втулка обобщены в табл. 1.
Таблица 1. Оценка факторов погрешности методики расчета тепловых
потерь, математической модели газового зазора поршень-втулка
Критерий
Влияние двухмерного подхода на распределение температурных градиентов в осевом направлении в предположении
об идеальности теплового взаимодействия
Влияние двухмерного подхода на распределение температурных градиентов в осевом направлении с учетом КТС
Сравнение расчетной величины шатл – эффекта двигателя
CTPC с опубликованными данными
Сравнение расчетной величины насосных потерь двигателя
CTPC с опубликованными данными
Сравнение средней температуры рабочего тела в холодном цилиндре с представленной температурой стенки рабочего поршня
Искривление линий теплового тока с учетом шатл – эффекта от линейного распределения
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Расчетная погрешность
< 1%
3,7%
3,2%
11,7%
< 2%
< 10%
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Полученные результаты дают основание полагать, что методика
может быть использована для расчета тепловых перетечек в ДС вытеснительного типа различного конструктивного исполнения. Используемые алгоритмы позволяют рассчитывать на величину суммарной
погрешности не более 10%, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым к инженерным расчетам.
Литература: 1. D.L. Alger. Progress Toward the Evolution of a Stirling
Space Engine. NASA LewisResearchCenter, Cleveland, Ohio; 1988.
2. C. Audy, M. Fischera, E.W. Messerschmidb. Nonsteadybehaviour of solar
dynamic power systems with Stirling cycle for space stations // Aerospace
Science and Technology, Paris, France, 1999 №1. – 49-58p. 3. M. Dhar.
Stirling Space Engine Program Volume l – Final Report. NASA Lewis Research Center, Cleveland, Ohio. NAS3-25463; 1999. 4. Алямовский А.А.
SolidWorks/CosmosWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов. М., ДМК Пресс, 2004. – 432с.
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ВПЛИВ ГАБАРИТНИХ ОБМЕЖЕНЬ НА ВИБІР
РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕГЕНЕРАТОРІВ ГТУ
Автор: Д.Н. Соломонюк

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

ГТУ отримали широке розповсюдження у кораблебудуванні завдяки своїм малим масі та габаритам, високій маневреності та легкості в
обслуговуванні. Впровадженню ГТУ на транспортному флоті перешкоджає їх невисока паливна економічність. Завдяки використанню регенерації теплоти можливо істотно підвищити ККД ГТУ як на номінальному, так і на часткових режимах, що є важливим для морських установок,
які можуть працювати у широкому діапазоні потужностей [1, 2].
Регенератор ГТУ має значну масу та габарити, що приводить до
суттєвих проблем при їх використанні на суднах. Тому при проектуванні
ГТУ доводиться враховувати обмеження, які можуть накладатися на
розміри регенератору, із умови розміщення установки у машинному відсіку та при її транспортуванні [2].
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Розрахунки регенераторів ГТУ показали, що введення обмеження
на габарити (довжину L, ширину B, та висоту Н) та співвідношення сторін корпуса регенератора (L/B) приводить до збільшення маси самого
регенератору, оскільки доводиться відкидати варіанти конструкції регенераторів з меншими масами, габарити, яких не відповідають поставленим умовам, і замінювати їх більш важкими, які ці вимоги задовольнять. Так, при обмеженні одного з габаритів збільшення маси регенератора може досягти до 15%, порівняно з варіантом, що не має обмежень.
При дотриманні точного співвідношення сторін теплообмінника
(L/B=L/Bтр) його маса може збільшитись на 100%. Якщо виконувати обмеження співвідношення сторін регенератора менш жорстким, так при
дотриманні умови 0,7 L/Bтр ≤L/B≤1,3⋅L/Bтр то можна обмежити збільшення маси величиною 20%.
Зазвичай зменшенню діаметрів трубок і кроків відповідає зменшення маси теплообмінника. Проте для регенератора, зменшення розмірів
каналів приводить до зменшення ширини регенератора та збільшення
його довжини та висоти, в наслідок чого конструкція регенератору перестає відповідати габаритним обмеженням, і замінюється іншим варіантом, який має більшу масу.
Таким чином, монотонне зменшення маси зі зменшенням розмірів
каналів порушується, і з'являються локальні мінімуми та максимуми. В
зоні локальних мінімумів мас і слід вибирати раціональні значення геометричних характеристик поверхні теплообміну регенератора, проте
результуюча конструкція регенератору має більшу масу, ніж та, яка була б отримана без обмежень габаритних розмірів, а обрані в таких умовах основні геометричні параметри поверхні теплообміну можуть значно відрізнятись від тих, що забезпечують мінімальну масу.
Таким чином, встановлено, що внаслідок накладання обмежень на
габарити теплообмінника та його форму, змінюється вплив геометричних параметрів теплообмінної матриці регенератора (діаметрів та кроків трубок, тощо) на його масу.
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Виходячи з цього врахування габаритних обмежень та обмежень
форми регенератору є дуже важливим на початкових етапах проектування при виборі геометричних параметрів поверхні теплообміну.
Список літератури: 1. Арсеньев Л.В. Стационарные газотурбинные установки [Текст]/ Л.В. Арсеньев, В.Г. Тырышкин, И.А.Богов и др.//
Машиностроение, Ленинградское отделение – Ленинград, 1989. – 543
с. 2. Мовчан С.Н. Этапы развития стационарных и судовых ГТУ с регенерацией теплоты [Текст]/ С.Н.Мовчан, Ю.В. Бочкарёв, Д.Н. Соломонюк
// Газотурбинные технологии. – 2008. – №8 – с.8-11.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
ГАЗОТУРБІННИХ АГРЕГАТІВ ШЛЯХОМ УПОРСКУВАННЯ
ВОДИ В ПРОТОЧНУ ЧАСТИНУ КОМПРЕСОРА
Автори: В.М. Патлайчук, канд. техн. наук, доц., Буй Ван Фат, магістрант
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Корисна робота газотурбінного агрегату (ГТА) визначається як різниця роботи розширення газу в турбіні і роботи стиснення повітря в
компресорі. Тому заходи, що сприяють зменшенню витрат енергії на
стиснення повітря в компресорі, збільшують корисну роботу ГТА.
Роботу стиснення в компресорі можна значно зменшити, застосувавши проміжне охолодження, тобто стискаючи повітря у першій частині компресора до якогось проміжного тиску, потім охолоджуючи його
при постійному тиску з подальшим стисненням у другій частині компресора до кінцевого тиску. При цьому витрачена на стискання механічна
енергія у другій частині компресора зменшується пропорційно зниженню абсолютної температури в повітроохолоджувачі [1].
Проаналізовано особливості проміжного охолодження повітря
шляхом упорскування води в проточну частину компресора. У числі основних проблем, які виникають при організації даного процесу, визначені наступні.
По-перше, воду необхідно подавати в компресор спеціальним
чином очищену і підготовлену. Отже, потрібна окрема система
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підготовки та подачі води, що зумовлює підвищення складності і
вартості газотурбінної установки, а також появу додаткових витрат на її
експлуатацію. З цієї причини може вважатися раціональним
використання даного конструктивного рішення на двигунах, які входять
до складу газотурбінних установок з теплоутилізаційними контурами,
зокрема, як зазначається в роботі [2], на установках проекту "Водолій"
підприємства ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект".
По-друге, наявність крапель води в потоці повітря негативно відображається на функціонуванні компресора. З одного боку, краплі води,
стикаючись з лопатками, викликають їх поступове механічне
("ерозійне") руйнування. З іншого боку, наявність крапель води в потоці
погіршує ККД компресорних ступенів (витрата потужності на
переміщення крапель води, гальмівна дія крапель води на робочі
лопатки тощо). Дані явища аналогічні явищам, що виникають у парових
турбінах, які працюють на вологій парі.
По-третє, охолодження повітря в компресорі призводить до того,
що в камеру згоряння це повітря надходить вже з меншою
температурою (тобто більш холодним), а значить, в камеру згоряння
необхідно подавати більшу кількість палива для нагрівання робочого
тіла до заданої величини. Збільшення витрати палива веде до
погіршення ККД газотурбінного агрегату і це погіршення може бути
більшим, ніж поліпшення від охолодження в компресорі. З цієї причини
застосування охолодження повітря в проміжних ступенях компресора в
цілому неоднозначно впливає на ККД газотурбінного агрегату, тобто
ККД ГТА може збільшитися, а може і зменшитися.
У зв'язку з сформульованими проблемами важливе значення має
вирішення питання про місце введення охолоджуючої води в компресор
з метою досягнення максимального позитивного ефекту.
Конструктивно найпростіше організувати впорскування води в потік
повітря на вході в газотурбінний двигун, тобто перед компресором
низького тиску. Таке рішення є традиційним для більшості компаній, що
займаються такими дослідженнями.
Проте, у такої організації подачі води є істотний недолік. Оскільки
температура води, що подається, приблизно дорівнює температурі
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повітря на вході в ГТА, то ніякого охолодження повітря в перших
ступенях компресора відбуватися не буде. У наступних ступенях
температура повітря буде збільшуватися і ефект від упорскування води
буде ставати все відчутніше. Найбільший ефект буде при кипінні води в
потоці повітря. За рахунок прихованої теплоти пароутворення від
повітря при кипінні води буде відбиратися значна кількість тепла і його
охолодження буде істотним. Але це станеться тільки в середині
компресорної частини.
Необхідно враховувати, що рух крапель води в потоці повітря
носить складний характер. На краплі води діють:
– відцентрові сили, які відкидають їх на корпус компресора
(осьовий компресор з частотою обертання декілька тисяч обертів у
хвилину є досить ефективним відцентровим сепаратором крапель
води);
– інерційні сили, викликані зміною напрямку руху потоку через компресорні канали (конфігурація компресорних каналів має багато спільного з конфігурацією каналів жалюзійних пиловловлювачів, які широко
застосовуються в техніці для відділення від газів крупнодисперсних
твердих частинок; зіткнення частинок зі стінками каналів призводить до
гасіння їх швидкості і полегшує ефект відділення від потоку повітря);
– ефект коагуляції (при контакті крапель води одна з одною вони
злипаються в крупніші, і отже, більш важкі краплі, які легше видаляються з потоку повітря; контакт крапель води з поверхнею лопаток призводить до їх налипання на лопатки і утворення водяної плівки, яка також
скидається відцентровими силами на корпус компресора).
Згідно з даними експериментальних досліджень [3], все
перечислене приводить до того, що вже через два ступеня спільного
руху більшість крапель води виявляється відокремленою (відсепарованою) від потоку повітря. Надалі вода, відкинута на внутрішню поверхню
корпуса компресора, у вигляді плівки повільно переміщається по руху
повітря (тобто до камери згоряння). Позитивний ефект від
випаровування води в кінцевому рахунку буде досягнутий, однак,
точний розрахунок параметрів газотурбінного агрегату в даному
випадку є досить складним.
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Вищевикладене дозволяє зробити висновок про доцільність
введення охолоджуючої води в потік повітря в проміжні ступені
компресора. Причому точка введення і подаваєма кількість повинні
забезпечувати практично миттєве (не більше, ніж час руху крапель
через один або два ступеня) випаровування води, що обумовлює
необхідність
виконання
розрахункових
робіт
з
оптимізації
досліджуваних конструктивних рішень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МЕЖ ВИКОРИСТАННЯ
ПРОМІЖНОГО ПІДІГРІВУ ГАЗУ В ГАЗОТУРБІННИХ
АГРЕГАТАХ ПОТУЖНІСТЮ 25 МВт
Автори: В.М. Патлайчук, канд. техн. наук, доц., Ван Кайє, магістрант

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Одним з напрямків покращення показників газотурбінних агрегатів
(ГТА) є наближення процесу розширення газу в турбінній частині до ізотермічного процесу. У реальних газотурбінних агрегатах повністю ізотермічне розширення робочого тіла забезпечити важко. На практиці до
цього прагнуть наблизитися здійснивши розширення газу в декількох
послідовно встановлених турбінах, між якими розташовуються додаткові підігрівачі робочого тіла (камери згоряння). Чим більше передбачено таких підігрівачів, тим ближче реальний цикл газотурбінного агрегату
до ідеального з ізотермічним розширенням [1].
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Оскільки коефіцієнт надлишку повітря в сучасних ГТА досить великий (2,5...4,0), то вмісту кисню в робочому тілі цілком вистачає для нормальної роботи цих додаткових камер. Загальне число послідовно
працюючих камер згоряння в циклах стаціонарних і будь-яких транспортних агрегатів приймають не більше двох, оскільки введення в ГТА
кожної додаткової камери суттєво ускладнює управління агрегатом.
Підігрів газу в додатковій камері згоряння перед силовою турбіною
збільшує запас потенційної енергії, яку можна перетворити в механічну
роботу в цій турбіні, що є передумовою збільшення корисної потужності
і ККД газотурбінного агрегату.
Однак, застосування додаткових камер згоряння характеризується
і рядом негативних моментів. По-перше, збільшується сумарна витрата
палива в ГТА, що при інших рівних параметрах веде до зниження його
ККД. По-друге, збільшення температури газу перед силовою турбіною в
сучасних газотурбінних агрегатах означає необхідність розробки і застосування конструктивних заходів по охолодженню даної турбіни.
Оскільки охолоджуючим середовищем традиційно є повітря, яке відбирається з компресорної частини ГТА, то використання охолоджуваної
силової турбіни істотно збільшує відбір компресорного повітря, що в
свою чергу призводить до зниження ККД газотурбінного агрегату.
Вищевикладене свідчить про те, що використання проміжного
підігріву газу між турбінами неоднозначно впливає на ефективність ГТА.
В якихось випадках ККД агрегату може зрости, а в яких-то й зменшитися.
Проведена порівняльна оцінка ефективності газотурбінного агрегату потужністю 25 МВт, виконаного за простим термодинамічним циклом
(в якості прототипу використані конструктивна схема і технічні параметри двигуна UGT 25000 підприємства ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект"), і
газотурбінних агрегатів з проміжним підігрівом газу в додатковій камері
згоряння перед силовою турбіною, розрахованих на ту ж потужність.
Величина недогріву газу варіювалася в діапазоні 0...200 К. Для розрахунків використовувалась методика, викладена в роботі [2].
Результати розрахунків свідчать про те, що для прийнятих умов
порівняння використання додаткової камери згоряння однозначно веде
до зниження ефективності газотурбінного агрегату. Погіршення ККД,
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порівняно з простим циклом, становило від 3,0 до 3,5 % (в абсолютному
значенні). Питома витрата охолоджуючого повітря збільшилася у
1,45...1,70 рази; температура газу на виході з ГТА зросла на 65...135 К.
Також мало місце деяке зниження питомої потужності ГТА і значне (з 27
до 22...23) зменшення оптимальної міри підвищення тиску повітря в
компресорі.
Проведено дослідження раціональних меж використання проміжного підігріву газу в газотурбінних агрегатах потужністю 25 МВт. В якості
варійованих параметрів використовувалися початкова температура газу (температура робочого тіла перед турбінною частиною), ефективність компресорної та турбінної частин газотурбінного агрегату, параметри навколишнього середовища.
Визначено, що з варійованих параметрів єдиним, який може забезпечити пріоритет по ефективності ГТА з проміжним підігрівом газу
порівняно з ГТА простого термодинамічного циклу, є початкова температура газу. При початкових температурах робочого тіла, менших, ніж
1300 К, ефективний ККД газотурбінного агрегату з проміжним підігрівом
стає більшим, ніж у ГТА простого циклу.
Список літератури 1. Стационарные газотурбинные установки
[Текст] / Л. В. Арсеньев, В. Г. Тырышкин, И. А. Богов и др. – Л.: Машиностроение, 1989. – 543 с. 2. Романовський, Г. Ф. Теоретичні основи
проектування суднових газотурбінних агрегатів: навч. посібник [Текст] /
Г. Ф. Романовський, М. В. Ващиленко, C. І. Сербін. – Миколаїв: УДМТУ,
2003. – 304 с.
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УДК 621.432.9.

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДВС С ДВУХВАЛЬНЫМ
КРИВОШИПНО-РЫЧАЖНЫМ СИЛОВЫМ МЕХАНИЗМОМ
Авторы: Д.С. Минчев, канд. техн. наук, доц., А.В. Нагорный, канд. техн.
наук, ассистент, П.П. Шатний, инженер
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Традиционный кривошипно-шатунный механизм (КШМ) имеет доминирующее распространение в двигателях внутреннего сгорания благодаря
своей простоте, компактности и низкому
уровню механических потерь. В тоже
время не прекращаются поиски силового
механизма более эффективного, чем
КШМ. Одним из таких механизмов является механизм, предложенный Шатним
E
П. П., его схема приведена на рис. 1.
Механизм Шатнего содержит два коленчатых вала, соединительный рычаг
D
BCD и два шатуна – вспомогательный CA
и основной ED. Кинематика данного меB
C
ханизма отличается от традиционной, что
потребовало разработки соответствуюO’
щих систем уравнений. На рис. 2 показаA
на кинематика поршня, а на рис.3 – расчетные траектории движения характерO
ных точек механизма.
Очевидно, что применение такого
Рис. 1. Принципиальная схема
механизма повлечет за собой изменения
в рабочем процессе ДВС и в особенно- кривошипно-рычажного двухвального силового механизма ДВС
стях его динамического нагружения.
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Рис. 2. Сравнение диаграмм перемещений S = f (φ), скоростей
v = f (φ) и ускорений j = f (φ) для двигателей с обычным КШМ (пунктир)
и кривошипно-рычажным двухвальным механизмом
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Рис. 3. Результаты
расчетов траектории
характерных точек силового механизма

УДК 621.432.9.

РАСЧЕТ ДИНАМИКИ КРИВОШИПНО-РЫЧАЖНОГО
ДВУХВАЛЬНОГО СИЛОВОГО МЕХАНИЗМА ДВС
Авторы: Д.С. Минчев, канд. техн. наук, доц., А.В. Нагорный,
канд. техн. наук, ассистент, П.П. Шатний, инженер
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

При рассмотрении целесообразности применения в ДВС альтернативных силовых механизмов, необходимо помимо прочего выполнять их сравнительный динамический расчет для определения сил,
нагружающих основные детали двигателя и передаваемые потребителю. В настоящей работе рассматриваются особенности расчета динамики кривошипно-рычажного двухвального силового механизма. Схема
действующих сил в данном механизме представлена на рис. 1.
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Рассчитываются следующие силы:
Pдв – движущая сила, представляющая собой сумму сил от давления газов в цилиндре Pг, газов в
картере Pк и силы инерции поступательно движущихся масс Pj:
Pдв = Pг − Pk − P j ,
где N – боковая сила, действующая на поршень в направлении
перпендикулярному стенке цилиндра.
Qш – сила, действующая по
оси большого шатуна.
Qр1 – сила, действующая по
оси малого шатуна.
Qр2 – сила, действующая на
кривошип верхнего коленчатого
вала.
XВ, YB – горизонтальная и вертикальная проекции реакции кривошипа верхнего коленчатого вала
Рис. 1. Схема сил, действующих
на соединительный рычаг BCD.
в кривошипно-рычажном двухвальном
Z1, Z2 – нормальные силы,
силовом механизме
действующие по оси кривошипа
верхнего и нижнего коленчатого вала соответственно.
T1, T 2 – касательные силы, действующие перпендикулярно кривошипу верхнего и нижнего коленчатого вала соответственно.
Для определения указанных сил на кафедре ДВС НУК были разработаны соответствующие уравнения и системы уравнений.
Некоторые результаты расчетов приведены на рис. 2. Рассмотрены двигатели одинаковой размерности с предлагаемым механизмом
(6ЧКНШ 11/32) и традиционным КШМ (6ЧКН 11/32).
Для проверки правильности выполненных расчетов рассчитывался
индикаторный крутящий момент двигателя и сравнивался с индикатор78
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ным крутящим моментов, определенным по соответствующей индикаторной диаграмме. Получены следующие результаты.

Рис. 2. Некоторые результаты динамического расчета кривошипно-рычажного
двухвального силового механизма и их сравнение с традиционным КШМ (пунктир)

Для двигателя 6ЧКНШ 11/32: индикаторный крутящий момент,
определенный по диаграмме суммарных касательных сил Mi =
= 2322,5 Н·м, по индикаторной диаграмме – M’i = 2324,14Н·м. Погрешность – 0,07 %.
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Для двигателя 6ЧНШ 11/19,8: индикаторный крутящий момент,
определенный по диаграмме суммарных касательных сил Mi =
= 1414,63 Н·м, по индикаторной диаграмме – M’i = 1416,6 Н·м. Погрешность – 0,14 %.

УДК 621.43.016

РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ТИПА ДМ-185
Авторы: Ю.Л. Мошенцев, канд. техн. наук, проф., А.А. Гогоренко,
канд. техн. наук, доц., Д.С. Минчев, канд. техн. наук, доц., С.А. Безушко,
студент
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

В настоящее время двигатели большегрузных автомобилей и
близкие к ним двигатели тепловозов, которые эксплуатируются на территории Украины и всего постсоветского пространства, постепенно заменяются новыми машинами, имеющими более высокий наддув и отличающимися от своих предшественников целым рядом особенностей
как цикла, так и конструкции. Для этих машин создаются новые агрегаты и новые системы, причём и то, и другое обычно изготавливают и
проектируют иные фирмы, не те, которые проектируют сам двигатель.
Соответственно уровень разработки двигателя и таких элементов может быть разным. В частности, базовая модификация двигателя 12ДМ185Т V12 разрабатывалась инжиниринговой компанией FEV GmbH
(Германия). Система же охлаждения к этому двигателю (рис. 1) проектировалась на АО «Людиновский тепловозостроительный завод» – ведущем предприятии на рынке тепловозостроения РФ.
Это предприятие обратилось на АО «Бериславский машиностроительный завод» (г. Берислав, Украина) с просьбой изготовить теплообменные аппараты для спроектированной системы охлаждения с определенными параметрами и указанными ограничениями. По просьбе
БерМЗ коллектив авторов выполнил анализ возможности удовлетворить требования Заказчика и столкнулся, во-первых, с невозможностью
их удовлетворить на основе предложенных требований, и, во-вторых, с
80
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тем, что предлагаемая система охлаждения устарела и не отвечает
современным требованиям.

Рис. 1. Схема системы охлаждения, предложенная АО «ЛТЗ»

Первой неразрешимой (и не решаемой) задачей является невозможность обеспечения необходимой температуры воздуха в ресивере
двигателя [1] при учёте всех назначенных ограничений. Наличие этой
проблемы было установлено на основе математического моделирования предложенной схемы системы охлаждения совместно с возможными по конструкции теплообменниками и с двигателем. Температуры
масла и охлаждающей жидкости обеспечивались.
Второй задачей является разработка предложений по решению
первой задачи на основе предлагаемой Заказчиком схемы системы
охлаждения. Такие предложения были разработаны, и, соответственно, были рассчитаны параметры системы охлаждения и всех её элементов для случая использования этих предложений. Предложения
связаны с отступлением от некоторых назначенных ограничений в разумных пределах.
Третья задача возникла как возможная альтернатива в связи с неоправданной сложностью предлагаемой Заказчиком схемы системы
охлаждения, её высокими стоимостью и энергоёмкостью. Эти недо81
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статки системы можно эффективно устранить путём замены схемы системы охлаждения.
Альтернативная схема системы охлаждения (рис. 2) была разработана на базе имеющихся прототипов [2, 3], и для этой системы были
выполнены расчёты всех параметров для двух случаев: для той температуры наддувочного воздуха в ресивере, которую может обеспечить
предложенная Заказчиком система с учётом наложенных им ограничений, а затем для случая, когда желательная для Заказчика температура наддувочного воздуха в ресивере обеспечивается с минимальными
отклонениями от предложенных им ограничений (таких же, какие были
предложены для исходной системы).

Рис. 2. Схема двухрадиаторной малорасходной системы охлаждения
типа 2РК1М, предложенная НУК

В итоге предлагаемая схема системы охлаждения оказывается
существенно лучше. Суммарная масса сердцевин теплообменных аппаратов (материал, как правило, красная медь) в ней почти на 290 кг
меньше, чем в предложенной Заказчиком (962 кг против 1249 кг). Радиаторный блок предлагаемой системы должен состоять из 32 стандартных радиаторных стоек, а не 46, как получается у Заказчика. Важно отметить, что 32 радиаторные стойки свободно размещаются в проёме
капота карьерного самосвала типа БелАЗ-7571 (для которого может
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предлагаться данный двигатель), в то время как размещение там 46
радиаторных стоек вызывает определенные трудности.
Необходимый расход атмосферного воздуха для отвода тепла от
предлагаемой системы охлаждения составляет 60 кг/с, в то время как
вариант системы охлаждения Заказчика требует расхода в 80 кг/с. В
системе охлаждения Заказчика организовано два контура (горячий и
холодный), соответственно охладитель наддувочного воздуха имеет
два пучка в одном корпусе. Предлагаемая система охлаждения имеет
один контур и более простую конструкцию охладителя наддувочного
воздуха (с одним пучком). В системе Заказчика используется два циркуляционных насоса, в предлагаемой системе – один насос. При этом
система прокачивается, соответственно, меньшим расходом охлаждающей жидкости. Уменьшение расходов атмосферного воздуха и охлаждающей жидкости снижает потребление энергии системой охлаждения в процессе ее эксплуатации (энергоёмкость системы). Предлагаемая схема системы, на наш взгляд, проще. Регулирование температур
теплоносителей в такой системе обеспечивается нормально. Причём
изменение температур всех теплоносителей в зависимости от температур окружающей среды и режима работы двигателя возможно в широких диапазонах, перекрывающих возможные пределы, обычно требуемые для оптимальной работы двигателя. Соответствующие исследования подобных систем авторами проводились ранее и дали успешные результаты [3].
Литература. 1. Куликов Ю. А. Системы охлаждения силовых установок тепловозов [Текст] / Ю. А. Куликов. – М.: Машиностроение,
1988. – 280 с. 2. Мошенцев Ю. Л. Тенденции развития систем охлаждения двигателей современных магистральных тепловозов [Текст] /
Ю. Л. Мошенцев, А. А. Гогоренко // Международный информационнотехнический журнал Локомотив-информ. – Харьков, 2011. – № 7. –
С. 4–8. 3. Мошенцев Ю. Л. Система охлаждения для современных магистральных тепловозов [Текст] / Ю. Л. Мошенцев, А. А. Гогоренко,
Д. С. Минчев // Двигатели внутреннего сгорания. Научно-технический
журнал. Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – № 2. – С. 90–94.
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УДК 621.431.73-62

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ПАЛИВА ГАЗОДИЗЕЛЯ
Автори: В.І. Гавриш, д-р екон. наук, проф., А.О. Стоянова, студентка,
В.М. Купуста студентка
Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв

У найближчі 8…10 років застосування газодизельних двигунів особливо доцільно для України через привабливу ціну газоподібного палива. Зарубіжний досвід експлуатації мобільних енергетичних засобів,
оснащених газодизелями показав, що витрата запального дизельного
палива для них становить від 62 до 45% від його витрати в дизелі, що
знижує їх економічну привабливість і не забезпечує перспективних
норм по токсичності випускних газів.
Тому зниження частки запального палива є актуальним завданням.
У ході роботи з питань конвертації дизельних двигунів на використання
природного газу було відзначено, що займання газового палива від іскри призводить до втрати до 15% потужності двигуна в газовому варіанті
через зниження ступеня стиснення. Надійність роботи двигуна при такому режимі вимагає підвищення працездатності свічок запалювання.
Просування газового палива для підвищення ефективності його використання в двигунах, пов'язано з необхідністю розробки нових робочих процесів і технологій. Враховуючи досвід створення газових і газодизельних двигунів в якості перспективних технологій використання газу, слід розглядати для транспортних двигунів в першу чергу газодизельний процес зі зменшеною циклової запальний дозою рідкого палива.
Газодизельний процес має потенційні переваги в порівнянні з процесом з іскровим запалюванням. Ефективний коефіцієнт корисної дії
(к.к.д.) дизельного двигуна складає більше 38%, а відповідний к.к.д.
двигуна з іскровим запалюванням – близько 30%, що забезпечує менше
споживання палива – газове плюс дизельне, у двигунах рівної потужності. Можливість роботи на двох паливах і швидкий перехід з одного виду палива на інший, що збільшує радіус дії транспортного засобу. Висока надійність джерела запалення газоповітряної суміші факелом вприснутого дизельного палива.
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Однак, для реалізації потенційних можливостей, закладених в термодинамічному циклі газодизеля, двигун отримує додаткову систему
газоподачі, що включає системи зберігання газового палива, пристрої
підготовки газоповітряної суміші, системи управління та регулювання, а
так само потрібна організація нового робочого процесу.
Розглянуто використання природного газу в якості моторного палива. Проаналізовано існуючі системи паливоподачі, регулювання складу
і запалення робочої суміші, газодизельний процес згоряння, методи математичного моделювання дійсних процесів у двигуні і його системах. У
конструкцію систем живлення, подача повітря і управління, за результатами проведених модельних досліджень внесені зміни, що забезпечують дозовану подачу газу і повітря, а також оптимальну для кожного
навантажувального режиму запальну дозу рідкого палива.
Наддув двигуна здійснюється одним турбокомпресором, повітря від
якого розділяється на два блоки циліндрів. V-подібне розташування циліндрів обумовлює виконання дозатора суміші з двома блоками, синхронно переміщуючи дискові заслінки. У дозаторі забезпечується поділ
потоку газоповітряної суміші на два блоки.
Дозатор газу виконаний складовим, зібраним з окремих елементів.
Безпосередньо регулювання кількості газу проводиться за допомогою
запірного конуса, встановленого на штоку.
Загальною частиною конструкції газодизеля при використанні як
інжекторної систем живлення є паливна апаратура для вприскування
запальної дози дизельного палива. Замість штатного шестиплунжерного паливного насоса високого тиску встановлюється восьмиплунжерний
насос, в якому дві секції призначені для підкачування палива в акумулятор системи регулювання початкового тиску. Інші шість секцій мають
зменшений діаметр плунжера для зниження подачі запальної дози палива.
Зміна положення рейки паливного насоса для управління кутом випередження впорскування при збереженні величини запальної дози палива здійснюється за допомогою електрогідравлічного приводу з мікропроцесорним управлінням. Запропонована конструкція дозволяє
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управляти кутом випередження впорскування палива в межах
12÷18 градусів повороту колінчастого валу.
Займання газового палива забезпечується подачею запальної дози
рідкого палива, кількість якого становить до 20% від номінальної циклової подачі залежно від режиму роботи двигуна.
Завдання вприскування і якісного розпилення такої кількості палива
вирішена в запропонованій паливній апаратурі зменшеною розмірності
із застосуванням системи регулювання початкового тиску в нагнітальній
магістралі. При переході на паливну апаратуру меншої розмірності мінімальна циклова подача палива становить 25% від її номінальної, що
відповідає 18% від номінальної подачі штатної апаратури.
Висновок: На підставі проведених досліджень розроблена нова
оригінальна паливна система для двигунів типу ЯМЗ 236, яка забезпечує стабільну роботу двигуна у всьому діапазоні робочих режимів з
зменшеною до 18% – 20% від номінальної подачі запальної порції дизельного палива.
УДК 681.518:65.011.56

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТБОРА ИСХОДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СУДОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Автор: Л.А. Стрелковская

Херсонская государственная морская академия, Херсон

Постановка проблемы. Важным аспектом эксплуатации сложных
технических объектов, к которым могут быть отнесены судовые двигатели внутреннего сгорания (СДВС), является информационная поддержка процессов управления с целью выбора наиболее эффективных
эксплуатационных мероприятий, позволяющих поддерживать безотказность технического объекта в течение установленных сроков при
сохранении высоких технико-экономических показателей.
Существующие на сегодняшний день информационные системы
могут не только осуществлять оценку текущего технического состояния
СДВС на основе полученных данных в результате мониторинга состоя86
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ния его рабочих параметров. Результатом работы таких систем могут
быть как рекомендации по дальнейшей эксплуатации двигателя, так и
возможность в определенных случаях оказывать на него управленческое воздействие.
Объективность оценки технического состояния и правильность
принятого управленческого решения о назначении того или иного эксплуатационного режима или проведения того или иного эксплуатационного мероприятия в значительной степени зависит от правильности
выбора параметров состояния.
Целью данного этапа исследования является анализ особенностей отбора исходных параметров характеризующих техническое состояние СДВС для разработки экспертной системы.
Безотказная работа судового дизеля в процессе эксплуатации достигается путем оптимального сочетания мероприятий по техническому
использованию и техническому обслуживанию, однако применительно
к судовым дизелям такой подход имеет ряд специфических особенностей. Так, решение по выбору того или иного эксплуатационного мероприятия принимается или очень ограниченным числом лиц, или вообще одним человеком – старшим механиком. В этой связи обеспечение
безотказной работы такого сложного объекта как СДВС зависит от знаний и опыта одного человека, что повышает степень риска принятия
неправильного решения. Разработка экспертных систем для параллельного принятия решения в форме рекомендаций, а также прогнозов
изменения технического состояния, если эти рекомендации будут проигнорированы, позволяет снизить вероятность принятия неправильного
решения.
В общем виде, разработка такой экспертной системы для эксплуатации СДВС сводится к разработке методов и систем, позволяющих обобщить и формализовать опыт большого числа специалистов по эксплуатации, представив этот опыт в виде модели, позволяющей отображать
наиболее важные с точки зрения эксплуатации свойства технического
объекта. Полученные данные могут быть использованы для моделирования с целью прогнозирования различных сценариев изменения техни-
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ческого состояния объекта, выработке рекомендаций необходимых для
принятия решения в соответствии со сложившейся ситуацией.
Объективность оценки технического состояния и правильность
принятого управленческого решения о назначении эксплуатационного
режима или проведения необходимого эксплуатационного мероприятия в значительной степени зависит от правильности выбора исходных
параметров состояния. Эти параметры могут быть использованы системой в качестве исходных данных, если они в достаточной степени
характеризуют состояние объекта и могут быть проконтролированы в
процессе эксплуатации.
При этом параметры состояния, которые отбираются в качестве
диагностических, должны удовлетворять ряду требований, которые достаточно хорошо разработаны в технической диагностике и в полной
мере могут быть применены к СДВС. Данные критерии применяются в
технической диагностике и строго определены для всех технических
систем:
- информативность, т.е. существование четкой взаимосвязи между
значением параметра и техническим состоянием объекта;
- доступность данного параметра для проведения измерений в
процессе функционирования технического объекта (функциональные
параметры) или в ходе проведения технических мероприятий (обмер,
контроль структурных параметров);
- однозначность диагностического параметра, то есть, отсутствие
экстремума в диапазоне от начального до предельного значения параметра технического состояния;
- воспроизводимость, т.е. отсутствие существенных различий между результатами измерений, выполняемых в отличающихся условиях;
- чувствительность, характеризующуюся величиной и скоростью
приращения выходного параметра при достаточно малом изменении
структурного параметра.
Проведенный анализ технической документации СДВС различных
типов позволяет утверждать, что основная масса контрольных параметров устанавливаемых производителями двигателей отвечает приведенным выше критериям. Более того, для разных типов двигателей
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(малооборотные двухтактные, высоко- и среднеоборотные четырехтактные), номенклатура параметров, контролируемых во время эксплуатации, практически одинакова. Это указывает, на единство подходов в
данном вопросе и на достаточную информативность имеющегося
набора параметров, по которым экспертные системы могут определить
уровень технического состояния двигателя и назначить эксплуатационный режим или процедуру по техническому обслуживанию и ремонту.
В связи со сказанным выше следует считать обоснованным, что
при отборе исходной информации для экспертной системы наиболее
рационально использовать контрольные параметры, установленные
существующей номенклатурой для двигателя и обслуживающих его систем. Информационная ценность этих параметров определена экспертами в области проектирования и эксплуатации СДВС, а сами параметры отвечают всем выше описанным критериям.
Выводы. Главным условием при принятии решения о выборе эксплуатационного режима СДВС является правильный выбор параметров состояния, которые контролируются в ходе его работы. Именно на
их основе и человек, и экспертная системы могут оценить создавшуюся
ситуацию и принять соответствующее решение.
В качестве критерия оценки технического состояния могут быть
выбраны данные из существующей номенклатуры контрольных параметров двигателя и вспомогательных систем.
Литература: 1. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых
дизельных установок. Учебник. М.: ТрансЛит, 2009, – 256 с. 2. Диагностирование дизелей / Никитин Е.А., Станиславский Л.В., Улановский
Э.А. и др. М.: Машиностроение. 1987. – 224 с. 3. Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978
года с поправками. пер. с англ. Стрелков В.П., Курнекова Т.В., Лапченков С.И. – СПб: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. – 214 с. 4. Биргер И.А. Техническая диагностика. – М.: Машиностроение, 1978. – 240 с.
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УДК 621.438-226.2

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВХОДНЫХ КРОМОК
ЛОПАТОК ГТД
Авторы: В.Ю. Петельчиц, Д.Н. Письменный, канд. техн. наук,
Ю.Я. Дашевский, канд. техн. наук
ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект", Николаев

Введение. Наиболее термически нагруженным элементом профиля лопаток турбин современных высокотемпературных ГТД является
входная кромка, и обеспечение достаточной глубины ее охлаждения
представляет собой весьма сложную задачу.
Целью настоящей работы является исследование эффективности пленочного (заградительного) охлаждения участка входной кромки
в случае применения полусферических углублений и траншей на выходе из отверстий в диапазоне параметра вдува m от 0,5 до 2,0.
В работе исследованы три варианта конфигураций (рис.1): вариант 1 – цилиндрические отверстия без поверхностных углублений; вариант 2 – цилиндрические отверстия в полусферических углублениях,
вариант 3 – цилиндрические отверстия в траншее. Результаты расчета
варианта 1 (без углублений) использованы в качестве базовых для
определения эффективности альтернативных вариантов. Геометрические размеры и основные газодинамические параметры для исследования были приняты характерными для рабочей лопатки турбины высокого давления.
Учитывая сложность структуры течения, влияние большого количества газодинамических факторов, необходимость исследования различных геометрических моделей, для исследования был выбран метод
CFD-моделирования, как наиболее перспективного для исследования
пленочного охлаждения.
Методика выполнения расчета. Моделирование течения выполнено с помощью коммерческого пакета ANSYS CFX 14.5. Предварительно были проведены верификационные расчеты, результаты которых сравнивались с экспериментальными данными. В результате выполнения этих работ для пленочного охлаждения плоской стенки и
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участка входной кромки, было определено, что наиболее близкие к
экспериментальным данным результаты расчета обеспечивает применение модели турбулентности SST.
вариант 1

вариант 2

вариант 3

Рис. 1. Геометрия исследованных конфигураций отверстий пленочного охлаждения

Для каждой модели с помощью ANSYS IСЕM CFD 14.5 была создана тетраэдрическая расчетная сетка со сгущением сетки в районе
отверстий пленочного охлаждения и призматическим подслоем вблизи
стенок. Количество элементов сетки, в зависимости от конфигурации
отверстий пленочного охлаждения, составляет 20…22 млн. элементов.
В качестве исходных данных для расчета задавались параметры
характерные для рабочей лопатки турбины высокого давления.
Результаты расчета. Результаты расчета распределения осредненной в поперечном направлении эффективности пленочного охлаждения для всех трех вариантов конфигураций отверстий и двух значений параметров вдува представлены на рис. 2.
В соответствии с результатами расчета в случае применения полусферических углублений на входной кромке (вариант 2) для значения m = 1,0 эффективность пленочного охлаждения ниже базового
варианта (варианта 1) во всем исследуемом диапазоне, исключение
составляет лишь участок 6 < x/d ≤ 20.
Увеличение параметра вдува до 2,0 приводит к значительному росту эффективности пленочного охлаждения на участке 4,5 < x/d ≤ 40.
По всей видимости, это вызвано отрывом струи воздуха выдуваемого
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из бокового ряда цилиндрических отверстий в варианте 1, проявляющегося при увеличении параметра вдува, чего не наблюдалось при использовании полусферических углублений. В районе линий торможения эффективность пленочного охлаждения в варианте 2 значительно
ниже базового варианта.
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Рис. 2. Распределение эффективности
пленочного охлаждения в этом
пленочного охлаждения
при m = 1,0 (а); m = 2,0 (б)
варианте является растекание
охлаждающего воздуха внутри траншеи и лучшее по сравнению с гладкой поверхностью распределение охлаждающего воздуха в поперечном направлении.
Выводы: 1. Для системы цилиндрических отверстий в полусферических углублениях, вследствие перемешивания охлаждающего воздуха с горячим газом в районе углубления, значения эффективности пленочного охлаждения ниже, чем для системы отверстий без углублений.
Исключение составляет лишь участок входной кромки для m = 2,0, где
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эффективность пленочного охлаждения отверстий в углублениях составляет 0,765, что несколько выше исходного варианта (0,726). 2. В
случае применения траншеи осредненная эффективность пленочного
охлаждения входной кромки для всех параметров вдува значительно
выше вследствие более равномерного распределения охлаждающего
воздуха в поперечном направлении, чем для исходного варианта. Максимальное увеличение эффективности пленочного охлаждения происходит при повышении параметра вдува с 0,5 до 1,0 и составляет 0,670.
УДК 621.438-226.2

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА ВХОДНОЙ КРОМКЕ
ЛОПАТКИ ГТД
Автооры: В.Ю. Петельчиц, Д.Н. Письменный, канд. техн. наук,
Ю.Я. Дашевский, канд. техн. наук
ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект", Николаев

Целью настоящей работы является исследование влияния расположения рядов отверстий пленочного охлаждения на участке входной кромки на эффективность пленочного охлаждения на начальном
цилиндрическом и последующем плоском участке стенки лопатки.
В работе исследованы три варианта конфигураций с радиальными
цилиндрическими отверстиями с углами отклонения бокового отверстия α = 15°, 30° и 45° (рис. 1, а) и параллельные цилиндрические отверстия (рис. 1, б). Шаг между рядами параллельных отверстий принят
таким, чтобы расстояние на наружной поверхности между ними соответствовало системе радиальных отверстий при α = 30° (x/d = 2,62).
Методика выполнения расчета. Для моделирования была создана 3D модель, высотой равной двум шагам отверстий (диаметр отверстий d = 0,5 мм, относительный шаг отверстий по высоте кромки
t/d = 4). Для каждой модели с помощью ANSYS IСЕM CFD 14.5 была
создана тетраэдрическая расчетная сетка со сгущением сетки в районе
отверстий пленочного охлаждения и призматическим подслоем вблизи
стенок. Количество элементов сетки, в зависимости от конфигурации
отверстий пленочного охлаждения, составляет 20…22 млн. элементов.
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Радиальные цилиндрические отверстия

Параллельные цилиндрические отверстия

d/D = 0,1; t/d = 4, α = 15...45°
а
б
Рис. 1. Исследованные конфигурации отверстий пленочного охлаждения:

В качестве исходных данных для расчета задавались параметры
характерные для рабочей лопатки ТВД современного высокотемпературного ГТД.
Результаты расчета. На рис. 2 представлено влияние параметра
вдува m на осредненную, на участке входной кромки (0 < x/d < 7,85)
эффективность пленочного охлаждения.
Система радиальных отверстий. В результате моделирования
определено, что для всех углов отклонения бокового отверстия, увеличение параметра вдува приводит к росту эффективности пленочного
охлаждения на всем исследуемом участке. Наибольшее увеличение
эффективности, особенно на участке входной кромки, имеет место для
α = 45° при увеличении параметра вдува с 0,5 до 1,0 (рис. 2 a). Это вызвано перераспределением расхода воздуха между центральными и
боковыми отверстиями. Так, для варианта α = 45° и m = 0,5, при котором давление на выходе из отверстия бокового ряда минимальное,
охлаждающий воздух выходит только через боковые отверстия, а в
центральные отверстия, где противодавление максимальное, втекает
основной поток (газ). Для данного варианта пленочное охлаждение на
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участке от линии торможения (x/d = 0) до бокового ряда отверстий
(x/d = 3,93) фактически отсутствует.
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Рис. 2. Осредненная эффективность пленочного охлаждения на участке входной
кромки при α = 15...45° (а) и сравнение двух вариантов отверстий (б)

Для участка входной кромки (0 < x/d < 7,85) наиболее эффективным во всем исследуемом диапазоне является расположение боковых
отверстий под углом α = 15°. В этом случае, даже при m = 0,5 осредненная эффективность пленочного охлаждения достигает 0,484, в то
время как для α = 30° и α = 45° эти величины составляют 0,348 и 0,133,
соответственно.
Система параллельных отверстий. Для варианта с параллельными отверстиями при m = 0,5 эффективность пленочного охлаждения
входной кромки составляет 0,321, что несколько ниже, чем для радиальных отверстий с α = 30° 0,348. Для всех остальных параметров вдува эффективность при параллельных отверстиях выше. При m = 1,0
эффективность пленочного охлаждения участка входной кромки составляет 0,546 для параллельных отверстий и 0,503 для радиальных.
Выводы: 1. При увеличении угла отклонения бокового отверстия
происходит перераспределение эффективности пленочного охлаждения из-за изменения расхода охлаждающего воздуха между рядами
отверстий пленочного охлаждения. 2. Для участка входной кромки
(0 < x/d < 7,85) во всем исследуемом диапазоне параметра вдува
наибольшая эффективность пленочного охлаждения достигается при
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α = 15°. 3. Для системы параллельных отверстий эффективность пленочного охлаждения при m > 0,7 выше, чем радиальных с α = 30°. При
m < 0,7, где эффективность пленочного охлаждения входной кромки
несколько ниже, чем для радиальных отверстий.
УДК 621.515

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЕВЫХ
КОМПРЕССОРОВ С ОКРУЖНЫМ НАВАЛОМ ЛОПАТОК
Авторы: В.П. Герасименко*, канд. техн. наук, доц., М.Ю. Шелковский**
*Национальный аэрокосмический университет («ХАИ»), Харьков,
**ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект", Николаев

Современные авиационные и судовые газотурбинные двигатели
(ГТД) простого цикла характеризуются высоким уровнем термодинамического совершенства благодаря достигнутым параметрам рабочего
процесса [1]. Однако для обеспечения столь высоких степеней повышения полного давления требуется создание высоконапорных высокоэкономичных компрессоров. Ввиду того, что с увеличением π *к многоступенчатых осевых компрессоров их КПД η *к понижается даже при
*
, для поддержания требуемых уровней
неизменных КПД ступеней η ст
*
η *к необходимы мероприятия по увеличению η ст
с повышением коэф-

фициентов напора [2]. Инструментом для решения подобной задачи
может быть математическое моделирование пространственной формы
течения на основе решения уравнений движения. Комплексное сочетание экспериментальных и расчетных методов исследования такой
трехмерной структуры течения позволяет создавать адекватные модели и развивать физические представления о вихревой структуре потока, обеспечивающие достижение успеха в оптимальном проектировании компрессоров с применением современных вычислительных
средств и программных комплексов [3].
Расчетные исследования тестовой ступени ЦН-2, разработанной в
ХАИ показали, что путем изменения закона профилирования по высоте
и наклона меридиональной составляющей проточной части во втулоч96
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ной области, наряду с применением сложной пространственной формы
профиля возможно добиться повышения КПД ступени на (1-2)%. Численный анализ течения в рабочем колесе (РК) ступени ЦН-2 с помощью ПК ANSYS CFX [4] и оптимизация симплекс-методом при комплексном введении сложной пространственной формы профиля подтвердил ранее опубликованные результаты других исследований, а
именно оптимальную бочкообразную форму с частичной парусностью
рабочих лопаток и криволинейным по радиусу расположением центров
тяжести профилей. Вместе с тем, результаты численных исследований
показали положительный эффект от введения навала в лопаточных
венцах направляющих аппаратов (НА).
С целью исследование влияния окружного навала лопаток на характеристики ступени осевого компрессора с помощью ПК ANSYS CFX
численно исследовали РК и НА типовой ступени компрессора высокого
давления (КВД) ГТД. Густота РК на среднем радиусе составляла
b / t = 1,16 , относительное удлинение h / b = 1,37 , величина хорды

b = 36,6 мм, коэффициенты напора и расхода H ад = 0,263, С 1а = 0,450
соответственно, при n пр = 1,0 . Лопатки РК были спрофилированы по закону с постоянной циркуляцией по высоте ( C u ⋅ r = const ). Численные
исследования проводили на расчетном режиме по расходу и степени
повышения полного давления ( GВпр = 1,0 , π *к = 1,0 ). При построении
расчетной модели использовали сетку с разбиением ( 3,5 ⋅ 10 6 ) узлов на
венец. Радиальную неравномерность на входе в расчетную область
задавали эпюрами параметров на основе проведенных экспериментальных исследований – траверсирования потока по высоте проточной
части на номинальном режиме. Граничными условиями в расчете являлись распределения осевой, тангенциальной и радиальной составляющей скорости по высоте проточной части C a = f (R ) , C u = f (R ) ,

C r = f (R ) , T * = f (R ) на входе, и статического давления P = f (R ) на выходе из расчетной области. CFD-модели были верифицированы по результатам эксперимента.
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Результатом полученных исследований является увеличение абсолютного уровня КПД многоступенчатых осевых компрессоров на
*

(1÷2,4)% на режиме n пр = 1,0 , π к = 1,0 , вследствие устранения существенных отрывов потока в лопаточных венцах.
Список литературы. 1. Design and development of a 14-stage axial
compressor for industrial gas turbine [Text] / T. Ikeguchi, A. Matsuoka,
Y. Sakai, Y. Sakano, K. Yoshiura // ASME paper GT2012-68524. – 10 p.
2. Гостелоу, Дж. Аэродинамика решеток турбомашин [Текст]: пер. c
англ. / Дж. Гостелоу. – М.: Мир, 1987. – 385 с. 3. Яковлев В.А., Оптимальное пространственное профилирование лопаточных аппаратов
турбин на основе расчета трехмерного вязкого потока [Текст]: дис.
канд. техн. наук 05.05.16; / Яковлев Виктор Андреевич. – Х., 2011. –
172 c. 4. ANSYS CFX [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОВОГО ПОТОКУ
НА ВИХОДІ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО АКТУАТОРА
ФОРМУВАННЯ АМПЛІТУДИ
Автор: І.А. Швець, викладач

Первомайський політехнічний інститут Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова, Первомайськ

Вступ. Значною перевагою при переробці продуктів сировини сільськогосподарського призначення, є можливість отримання з них палива
в потрібному агрегатному стані (рідкому або газоподібному) за рахунок
реалізації сучасних технологій переробки, причому або безпосередньо
на місці розташування, або на незначній відстані від джерела їх отримання. Це дає є можливість отримати альтернативний вид палива (рідке або газове) з наступною його утилізацією на об’єкті сільськогосподарської діяльності для задоволення власних потреб.
Такими об’єктами утилізації можуть бути наприклад, мобільні електростанції малої та середньої циліндрової потужності призначені для
роботи на альтернативному паливі, що набули останнім часом широко98
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го застосування в фермерських господарствах. Це дає змогу ощадити
електроенергію, та забезпечити власні потреби енергопостачання.
Враховуючи доступ користувача до наявної сільськогосподарської
сировини, можливості її переробки на альтернативні види палива (біогаз, чадний газ та інших), постає питання забезпечення швидкої та
ефективної конвертації (переводу) на газове паливо мобільних електростанцій малої та середньої циліндрової потужності для забезпечення
власних потреб.
Постановка проблеми. Питання забезпечення необхідних вихідних параметрів ДВЗ на заданому рівні, з урахуванням вимог щодо особливостей та властивостей альтернативного газового палива, може бути вирішене лише за рахунок удосконалення існуючої, або при розробки
елементів нової системи подачі газового палива. При цьому головним
завданням залишається підвищення техніко-економічної ефективності
системи подачі газового палива, де головним шляхом його вирішення є
забезпечення мінімально необхідної циклової порції палива для отримання заданої потужності із забезпеченням стійкої частоти обертання
колінчастого валу, що принципово важливо для двигун-генераторних
установок.
Формулювання цілей. Важливу роль на процес дроселювання газу у впускний канал, у вищезгаданій системі подачі палива, відіграє велична тиску газового палива у внутрішній порожнині електромеханічного актуатору подачі палива (ЕМАПП), величина якого в свою чергу залежить від тиску на виході з електромеханічного актуатору формування
амплітуди (ЕМАФА). Відповідно завданням даної роботи було отримання аналітичних залежностей для визначення параметрів газового потоку на виході з ЕМАФА, та перевіркою правильності отриманих результатів в ході експериментального дослідження.
Викладення основного матеріалу. Ефективність роботи вищезгаданої системи подачі газового палива залежить від синхронної взаємодії трьох електромеханічних актуаторів: формування амплітуди тиску, керування дросельною заслінкою (ЕМАКДЗ) та подачі газового палива, на кожен з яких покладене виконання конкретного завдання.
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Основним завданням ЕМАФА є забезпечення потрібного рівня амплітуди тиску А (див. рис. 1) з метою забезпечення потрібної витрати
газового палива за період часу Т в залежності від режиму роботи двигуна. Для його реалізації пропонується конструкція пристрою представлена на рис. 2.

Рис. 1. Параметри імпульсу тиску
газу
А – амплітуда тиску; Т – період дії
імпульсу

Рис. 2. Поперечний розріз ЕМАФА
1- кроковий двигун; 2- корпус; 3- запірний клапан; 4- приводна втулка

Встановлення заданого рівня тиску та витрати газу на виході з
ЕМАФА реалізує запірний клапан 3. Осьовий рух його в корпусі 2 призводить до відкриття або закриття впускного каналу з’єднаного з випускним, що супроводжується зміною площі поперечного перетину вхідного
отвору. Керована зміна геометрії отвору вхідного каналу призводить
забезпечує зміну вищезгаданих параметрів газового потоку.
Керування пристроєм ЕМАФА здійснюється кроковим двигуном, завдяки сигналів отриманих від мікроконтролеру з’єднаного з персональним комп’ютером.
Для отримання аналітичних залежностей для визначення швидкості та коефіцієнту втрат місцевих втрат напору на ділянці «вхід-вихід»,
напишемо рівняння Бернуллі для реальної нестисливої рідини, для ділянки «вхід-вихід» ЕМАФА.

pi
v i2
pi +1
v i2+1
zi +
+ αi ⋅
= zi +1 +
+ α i +1 ⋅
+ hв1 _ 2 = const ,
ρ⋅g
2⋅g
ρ⋅g
2⋅g
де і, і+1 – індекси величини що входять до рівняння, які відповідають
вхідним (і) та вихідним (і+1) параметрам потоку рідини (газу); zi, zi+1 –
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відповідно відстані центрів ваги прохідних перерізів отворів входу та
виходу потоку; pi, pi+1 – відповідно тиск рідини (газу) на вході та виході з
ЕМАФА; ρ – густина рідини (газу); g – прискорення вільного падіння; αi,
αi+1 – відповідно коефіцієнт Коріоліса для потоку рідини (газу) на вході
та виході з ЕМАФА; vi, vi+1 – відповідно швидкість потоку рідини (газу) на
вході та виході з ЕМАФА; hв.i_i+1 – втрати напору потоку рідини (газу) на
ділянці і_і+1.
Після виконання необхідних математичних перетворень отримуємо
залежності для наступних величин: (за умови малого відкриття вихідного отвору ЕМАФА, тобто pі+1 →0):
тиск потоку на вході

швидкість потоку на виході



f
− ρ ⋅ v i2+1 ⋅  α i ⋅ 2 − α i +1 − ξi _ i +1 
f1


pi =
2

v i +1 =

− 2 ⋅ pi


f
ρ ⋅  α i ⋅ 2 − α i +1 − ξi _ i +1 
f1



коефіцієнт місцевих втрат на вході

ξ i _ i +1 =

2 ⋅ pi
f
+ α i ⋅ 2 − α i +1
2
f1
ρ ⋅ vi +1

Витрата газового палива може бути визначена на основі залежності:
Gі = µ і ⋅ ρі ⋅ fі ⋅ w і

Форма отвору на виході з ЕМАФА представляє собою сегмент кола
з центральним кутом α, площа якого змінюється в залежності від осьового переміщення запірного клапану на величну hi (дивись рис. 3), і може бути визначена як:

 R − hi
fi =  R 2 ⋅ arccos
 R



2 
2
 − (R − hi ) ⋅ R − (R − hi )  ,



де R – радіус вихідного отвору ЕМАФА; hi – переміщення запірного
клапану.
Представлені математичні залежності базуються на таких основних
допущеннях: 1) рух газового потоку на і-й ділянці каналу, для малого
проміжку часу може вважатися як усталений та одномірний; 2) нехтуємо
незначними коливаннями тиску та температури при русі потоку.
На кафедрі ДВЗ Первомайського політехнічного інституту національного університету кораблебудування було створено програму розра-
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хунку в середовищі MathCAD, на основі результатів якої побудована
наступна залежность.
Адекватність результатів отриманих в ході розрахунку перевіряється в
ході експериментального дослідження. На фото 1 показано випробувальну установку розміщену в лабораторії.

Рис. 3. До визначення площі
прохідного отвору ЕМАФА

Фото 1. Установка для дослідження
ЕМАФА

Використання мікроконтролеру у взаємодії з ПЕОМ дозволило програмно змінювати площу прохідного перерізу на виході з ЕМАФА.
Як видно з рис. 4 та рис. 5 розрахункова масова та експериментальна
об’ємна витрата повітря в залежності від величини відкриття вихідного
отвору мають лінійний характер зміни.
Q
G

f’, %
f

Рис. 4. Залежність масової витрати
газу на виході з ЕМАФА від величини
прохідного отвору
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Рис. 5. Залежність об’ємної витрати газу
на виході з ЕМАФА від відносної величини
площі відкриття отвору
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Висновки: 1. Параметри газового потоку на виході з ЕМАФА отримані на базі запропонованих вище математичних залежностей показали автентичність до результатів отриманих в ході експериментального
дослідження на випробувальній установці. 2. Аналіз отриманих результатів показав, що основними факторами впливу на витратні характеристики ЕМАФА є величина площі прохідного перерізу вихідного отвору та
тиск газу на вході в пристрій.
Література: 1. Л. А. Чеканська / Євроінтеграційні процеси україни
та їх вплив на інвестування в АПК / Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки – № 10, 2014 2. І.А. Швець / Спосіб
отримання та дозування паливо-повітряної суміші та система для його
реалізації. / «Сучасні проблеми двигунобудування: стан. ідеї,рішення».
Матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю . – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013 р. – 320 с. 3.
Ерохов В.И. Легковые газобаллонные автомобили: Устройство, переQ
оборудование, эксплуатация, ремонт. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. –
238с. 4. Лиханов В.А., Деветьянов Р.Р. Применение и эксплуатация газобаллонного оборудования: Учебное пособие. – Киров: Вятская ГСХА,
2006. – 183 с. 5. Сергель О.С., С32 Прикладная гидрогазодинамика:
Учебник для авиационных вузов. – М.: Машиностроение, 1981. – 374 с.,
ил. 6. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/
Под ред. М.О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с.: ил. 7. Круглов М.Г., Меднов А. А., Газовая динамика комбинированных двигатлей внутреннего сгорания: Учеб. пособие
для студентов, обучающихся по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». – М.: Машиностроение, 1988. – 360 с.: ил.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ
ПРИТОЧНОГО ПОВІТРЯ МАШИННОГО ВІДДІЛЕННЯ
ГАЗОВИХ ДВИГУНІВ ТРИГЕНЕРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ
АВТОНОМНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
Автори: М.І. Радченко, д-р техн. наук, проф., А.В. Грич, аспірант,
І.П. Єсін, канд. техн. наук, доц., О.І. Прядко, аспірант
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Постановка проблеми. Паливна економічність когенераційних
установок, в тому числі на базі газових двигунів, залежить від температури повітря на вході і погіршується з її зростанням. Тому в теплу пору
року температура повітря в машинному відділенні (МВ) газових двигунів
має бути якомога нижчою. Зазвичай температура приточного повітря
МВ підтримується вентиляцією, рідше – системою кондиціонування, як
наприклад у випадку когенераційних модулів газопоршневих двигунів
(ГПД) автономних теплоелектростанцій. Охолодження повітря МВ потребує значних енергетичних витрат через великі його об’єми та численні і доволі потужні джерела тепла, що при суттєвих потребах в холоді в літній період (наприклад, на технологічні потреби) може призвести до його дефіциту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом як привідні двигуни генераторів автономних теплоелектростанцій застосовуються ГПД, що випускаються у вигляді когенераційних модулів зі штатними теплообмінниками, які дозволяють отримувати гарячу воду або
водяну пару, використовуючи для цього теплоту випускних газів, стисненої газоповітряної суміші (ГПС), мастила та охолоджувальної води
сорочки двигуна [1, 2]. У теплу пору року в результаті тепловиділення
від ГПД, електрогенераторів і теплообмінників відведення скидного тепла двигунів та теплоприпливів у МВ зовні традиційна система тепловологісної обробки припливного повітря в центральних кондиціонерах і
подальшого його змішування з нагрітим повітрям МВ не забезпечує бажану низьку температуру повітря на вході турбокомпресорів (ТК) наддувного повітря ГПД. Це призводить до збільшення роботи стискання
ТК і падіння його продуктивності внаслідок зменшення густини всмоктуваного повітря. До того ж при підвищених температурах зовнішнього
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повітря система оборотного охолодження не здатна забезпечити надійне тепловідведення від стисненої наддувної ГПС в атмосферу градирнями сухого типу з підтриманням температури ГПС перед впускним ресивером ГПД на безпечному рівні 40…45 °С. Для того, щоб не допустити нагріву ГПС вище допустимого рівня, система автоматичного регулювання (САР) скорочує подачу газу і переводить ГПД на режим часткового навантаження, що супроводжується підвищенням питомої витрати палива bе.
Мета дослідження – обґрунтування раціонального способу охолодження приточного повітря машинного відділення когенераційних ГПД.
Виклад основного матеріалу. Аналіз ефективності охолодження
повітря МВ та обґрунтування раціонального способу кондиціювання і
вентиляції повітря подано на прикладі МВ когенераційних газопоршневих двигунів автономної теплоелектростанції ТОВ "Сандора"–"Pepsicо
Ukraine" (с. Південне, Миколаївська обл.). Проектування та монтаж тригенераційного модуля та обладнання виконано ПНВП "СІНАПС"–"GE
Energy" (м. Київ) і ТОВ "Хладотехніка" (м. Миколаїв). Установка автономного електро-, тепло- і холодозабезпечення (тригенераційна установка) включає у себе два когенераційних ГПД JMS 420 GS-N.LC GE
Jenbacher електричною потужністю кожного ГПД 1400 кВт та тепловою
потужністю 1500 кВт, абсорбційну бромистолітієву холодильну машину
(АБХМ) AR-D500L2 Century холодильною потужністю 2000 кВт та два
центральних тепловикористовуючих кондиціонера CIC Jan HREBEC
Н63 холодопродуктивністю по 350 кВт і витратою повітря 60000 м3/год
кожного. Відведення теплоти від охолоджуючої води системи оборотного охолодження стисненої газоповітряної суміші ГПД та від АБХМ здійснюється за допомогою градирень Evapco AT 28-528 сумарною потужністю 2400 кВт.
Для трансформації тепла в холод АБХМ використовує теплоту, відведену від вихідних газів ГПД в утилізаційному водогрійному котлі, від
ГПС у когенераційному високотемпературному ступені охолодження та
від сорочки двигуна і мастила в пластинчастих теплообмінниках. В результаті трансформації скидного тепла в АБХМ отримують охолоджену
воду з температурою 7…10 °С, яку використовують як холодоносій для
технологічного процесу і повітроохолоджувачів (ПО) центральних конди105
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ціонерів СIC J.H. H63. Охолоджене та осушене повітря подається в МВ
когенераційних ГПД, вже звідки потрапляє на всмоктування ТК двигунів.
Виконаний аналіз автоматизованого моніторингу параметрів роботи тригенераційної установки дозволяє виявити резерви її вдосконалення, а саме: скоротити енерговитрати на кондиціювання припливного
повітря, в той же час суттєво збільшити глибину охолодження повітря
на вході ТК ГПД і, відповідно, скоротити питому витрату газу і скоротити
тривалість експлуатації ГПД на режимах часткових навантажень.
Внаслідок значних тепловиділень від працюючих ГПД, теплоприпливів через огорожі приміщення в МВ температура повітря в ньому в літні місяці сягає 30 °С і вище, що всього на 5 °С нижче, ніж температура
зовнішнього повітря (рис. 1). І це не зважаючи на те, що повітря в МВ
охолоджується двома тепловикористовуючими центральними кондиціонерами сумарною холодопродуктивністю 700 кВт. У випадку зростання
потреб у холоді для технологічного процесу значно скорочується холодопостачання на тепловикористовуючу систему охолодження (ТСО)
повітря МВ, навіть до повного її відключення.

Рис. 1. Зміна температури зовнішнього повітря tзп, повітря на вході ТК ГПД tвх, на
виході з ПО tПО2, зниження температури повітря в ПО ∆tПО = tзп – tПО2, у ТСО
∆tТСО = tзп – tвх і нагрів повітря в МВ ∆tМВ = tвх – tПО2 протягом доби при витраті повітря 60000 м3/год, температурі охолоджуючої води на виході з ПО tвод2 і витраті охолоджуючої води 60 м3/год
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Деяке зростання глибини охолодження в ТСО ∆tТСО = tзп – tвх (при
τ = 1200–1600 на рис. 1) пов’язане зі скороченням тепловиділень від ГПД
при роботі в режимі часткових навантажень у порівнянні з номінальним:
Ne = 1000..1200 кВт проти 1400 кВт. Реальна ж глибина охолодження
повітря в ТСО ∆tТСО при подачі охолодженого повітря в МВ, а звідти в
ГПД, який працює на половинному навантаженні, не перевищує 5 °С
(при τ = 900–1200 на рис. 1).
Від’ємні значення різниці температур ∆tТСО = tзп – tвх викликані різким зростанням температури tвх, яка навіть вища від tзп, унаслідок відключення подачі холодоносія до центрального кондиціонра від АБХМ
(при дефіциті холоду) і впливу теплоприпливів на неохолоджене зовнішнє повітря. В таких випадках була б доцільною подача повітря безпосередньо з кондиціонера на вхід ТК через ізольований повітропровід.
Варто зазначити, що і саме зниження температури в ПО встановлених кондиціонерів незначне: ∆tПО = tзп – tПО2 = 10…12 °С в найбільш
напружену частину доби τ = 1200–1800. Це пов’язано з малою глибиною
ПО за ходом повітря, що не дозволяє виконати більш глибоке охолодження при відносно високій витраті повітря 60000 м3/год. Тому для
більш глибокого охолодження зовнішнього повітря в ПО ∆tПО слід зменшити його витрати.
Ефективність трансформації скидної теплоти ГПД у холод з охолодженням повітря на вході ГПД у ТСО характеризується тепловим коефіцієнтом ζТСО = Q0ТСО/Qг, що є відношенням витрати холоду Q0ТСО на
зниження температури повітря на вході ГПД на величину Δtвх = tзп – tвх
до витрат теплоти Qг, яка відводиться від ГПД до АБХМ. Тепловий коефіцієнт ТСО розраховують за витратами теплоти Qг на генерування в
АБХМ холоду (холодопродуктивності) Q0ПО, яка витрачається у ПО кондиціонера на охолодження припливного повітря на величину
ΔtПО = tзп – tПО2, причому з урахуванням втрат холодопродуктивності на
компенсацію теплоприпливів до охолодженого в ПО повітря МВ:
QМВ = Gп ξсп (tвх – tПО2 ), де ξ – коефіцієнт вологовипадіння, який являє
собою відношення загальної кількості відведеного тепла (включно з теплотою конденсації водяної пари з повітря) до явного тепла, що визначається різницею температур повітря tвх – tПО2 . Внаслідок втрат холо107
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допродуктивності QМВ = Gп ξсп (tвх – tПО2 ) температура повітря на вході
ТК tвх зростає на величну ΔtМВ = tвх – tПО2, а дійсна холодопродуктивність ТСО виявляється менше: Q0ТСО = Q0ПО – QМВ. З урахуванням зазначених втрат холодопродуктивності QМВ через теплоприпливи в МВ
дійсний тепловий коефіцієнт ТСО ζТСО = Q0.ТСО/Qг також менший від теплового коефіцієнта АБХМ: ζАБХМ = Q0ПО/Qг. Для температур гарячого
теплоносія tг = 90 °С, який надходить від ГПД в АБХМ, і холодоносія
tх = 7 °С, який поступає від АБХМ в ПО кондиціонера, тепловий коефіцієнт АБХМ ζАБХМ = 0,7. Виходячи з ζАБХМ знаходимо витрати теплоти Qг
на виробництво в АБХМ холодопродуктивності Q0ПО, що використовується в ПО кондиціонера на охолодження припливного повітря витратою Gп1 = 2 кг/с для одного ГПД на величину ΔtПО = tзп – tПО2.
Зміну холодопродуктивності ПО кондиціонера Q0.ПО, витрат теплоти
Qг на її виробництво в АБХМ, дійсної холодопродуктивності ТСО, витраченої на охолодження повітря на вході ГД Q0.ТСО = Q0.ПО – QМВ з урахуванням втрат холоду QМВ на покриття теплоприпливів з МВ до потоку
циклового повітря ГПД витратою Gп1 = 2 кг/с і дійсного теплового коефіцієнта ТСО ζТСО = Q0.ТСО/Qг, а також температури зовнішнього повітря
tзп на вході ПО, повітря на виході ПО tПО2 і на вході ТК ГПД tвх, нагріву
потоку циклового повітря ГПД у МВ через теплоприпливи
ΔtМВ = tвх – tПО2 протягом доби (19 липня 2011, с. Південне Миколаївської обл.) наведено на рис. 2.
Як видно, в часи найвищих температур tзп (τ = 1100–1800 ) тепловий
коефіцієнт ζТСО = 0,4…0,5 проти ζАБХМ = 0,7, тобто на 15…30 % менший
від потенційно можливого. При цьому ГПД працює при частковому навантаженні: Ne = 1000…1200 кВт проти 1400 кВт, відповідно й зі зниженим тепловиділенням.
Таким чином, за величиною теплового коефіцієнта ТСО ζТСО можна
оцінювати теплову ефективність системи охолодження повітря на вході
ТК ГПД як однієї зі складових системи трансформації теплоти ГПД у
холод, тобто судити про ефективність використання отриманого в
АБХМ холоду.
За результатами аналізу можна зробити висновок, що ТСО працює
неефективно, оскільки різниця температур ∆tТСО = tзп – tвх вкрай мала:
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∆tТСО = 5…8 °С. Варто зазначити, що і зниження температури припливного повітря в ПО кондиціонерів також незначне: ∆tПО = tзп – tПО2 =
= 8…12 °С (τ = 1200–1800 ), а вночі та зранку (τ = 2100–700) температура
повітря на вході ТК ГПД tвх, яке нагрівається в результаті теплоприпливів від ГПД і електрогенератора, навіть перевищує порівняно невисоку
температуру зовнішнього повітря tзп.

Рис. 2. Зміна холодопродуктивності повітроохолоджувача (ПО) кондиціонера Q0.ПО,
дійсної холодопродуктивності ТСО, витраченої на охолодження циклового повітря
на вході ГПД Q0.ТСО = Q0.ПО – QМВ , втрати холодопродуктивності QМВ на покриття
теплоприпливів у МВ, витрат теплоти Qг на виробництво в АБХМ холодопродуктивності Q0ПО, дійсного теплового коефіцієнта ТСО ζТСО = Q0.ТСО/Qг, температури зовнішнього повітря tзп на вході ПО, повітря на виході ПО tПО2 і на вході ТК ГПД tвх, величини нагріву потоку циклового повітря ГПД у МВ через теплоприпливи
ΔtМВ = tвх – tПО2 упродовж доби (19.07.2011)

Знизити температуру повітря tвх на вході ТК ГПД можна, якщо подавати повітря в ТК окремим повітропроводом, а для більш глибокого
охолодження повітря в ПО – зменшити його витрату. Результати аналізу параметрів ПО показали, що при зменшеній витраті повітря до
Gп = 35000 м3/год можна досягти найбільшої глибини охолодження повітря в даному ПО ∆tПО = tзп – tПО2 = 15…17 °С (проти 10…12 °С при
Gп = 60000 м3/год на рис. 1) зі зниженням температури повітря на виході
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з ПО до tПО2 = 18 °С (проти 25 °С) при максимальній зовнішній температурі tзп = 35 °С, причому не вносячи зміни в конструкцію ПО (рис. 3).

Рис. 3. Зміна температури зовнішнього повітря tзп, повітря на вході ТК ГПД tвх у базовому варіанті подачі повітря в МВ, на виході з ПО tПО2 , температури холодоносія
(води) на виході з ПО tвод2, а також зниження температур в ПО ∆tПО = tзп – tПО2 і в
ТСО ∆tТСО = tзп – tвх (за базового варіанту) протягом доби при витраті повітря 35000
м3/год і витраті охолоджуючої води 60 м3/год при подачі повітря в ТК окремим повітропроводом

Зменшення напору вентилятора при скороченні його продуктивності Gп майже вдвічі виключає можливість надійного транспортування мас
охолодженого повітря на вхід ТК при тих же аеродинамічних умовах,
що і при номінальній, практично вдвічі більшій, витраті повітря
Gп = 60000 м3/год і, отже, при більшому напорі вентилятора. Тому раціональним рішенням є подача охолодженого повітря в ТК повітропроводом, що забезпечує більш глибоке охолодження повітря в ПО і ТСО:
∆tТСО = ∆tПО = tзп – tПО2 = 15…17 °С на рис. 3 (проти ∆tТСО = tзп – tвх =
= 5…7 °С при Gп = 60000 м3/год на рис. 1) зі зниженням температури
повітря на виході з ПО (на вході ТК) до tзп = tПО2 = 15…18 °С (проти tвх =
= 25…27 °С) при подачі охолодженого в ПО повітря витратою Gп =
= 60000 м3/год у МВ, а вже з нього на вхід ТК ГПД (див. рис. 3).
Таким чином, подача повітря, охолодженого в ПО до більш низької
температури, окремим повітропроводом у ТК дозволяє підтримувати на
вході ТК стабільно низькі температури tвх = tПО2 = 15…18 °С (проти
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25…27 °С в базовому варіанті), забезпечуючи тим самим експлуатацію
ГПД на номінальному навантаженні.
Висновки Проведено аналіз ефективності охолодження приточного повітря машинного відділення когенераційних модулів ГПД діючої
тригенераційної установки, за результатами якого обґрунтовано раціональний спосіб охолодження циклового повітря на вході ГПД шляхом
подачі охолодженого у центральному кондиціонері повітря безпосередньо на вхід турбокомпресорів ГПД окремим повітропроводом. За даними моніторингу параметрів тригенераційної установки показано, що реалізація запропонованого способу дозволяє підтримувати температуру
повітря на вході ГПД на 10…15 °С нижче порівняно з базовим варіантом, завдяки чому звести до мінімуму експлуатацію ГПД на часткових
навантаженнях, скоротити питомі витрати палива.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ [1] Economic utilization of
Biomass and Municipal Waste for power generation. Some energy lasts for
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ТЕРМОПРЕССОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НАДДУВОЧНОГО
ВОЗДУХА СУДОВОГО ДВС
Авторы: Д.В. Коновалов, канд. техн. наук, доц., А.А. Джуринская, аспірантка
Херсонский филиал Национального университета кораблестроения имени
адмирала Макарова, Херсон

Постановка проблемы. В настоящее время в энергомашиностроении существует несколько подходов к повышению эффективности систем охлаждения наддувочного воздуха двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Первый подход заключается в применении поверхностных
воздухоохладителей, в которых охлаждение воздуха осуществляется
водой через ребристую стенку. Теплообменная поверхность
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представляет собой трубчато-пластинчатую или трубчато-ребристую
конструкцию.
Второй подход заключается в применении многоступенчастих
(двух- или трех-) когенеративных охладителей наддувочного воздуха
(ОНВ). В таких ОНВ в первых ступенях теплота воздуха, имеющего высокую температуру после сжатия в турбокомпрессоре, применяется
для подогрева теплоносителя систем отопления, горячего водоснабжения, подогрева танков топлива, масла и нефтепродуктов (на судах
морского транспортного и танкерного флота) или генератору теплоиспользующих холодильных машин (ТХМ) систем комфортного и технологического кондиционирования воздуха. Окончательное охлаждение
воздуха осуществляется водой в поверхностных ОНВ.
Третьим методологическим подходом является применение термопрессорных систем охлаждения, где теплота наддувочного воздуха
применяется для сжатия и охлаждения самого воздуха (термогазодинамичний эффект). Этот эффект заключается в повышении давления в
результате мгновенного испарения диспергированной жидкости,
впрыскиваемой в ускоренный поток перегретого пара или газа (воздуха) [1].
В современной энергетике все более находит применение автономные когенеративные системы энергообеспечения. Основной задачей таких систем является обеспечение потребителей электрической и
тепловой энергией. В составе главной энергетической установки как
правило применяют дизель-генераторы на базе среднеоборотных первичных двигателей. Особенностью таких двигателей является достаточно высокий тепловой потенциал отходящих газов (tг = 350...400 оС) и
наддувочного воздуха (tнп = 180...230 оС при πк = 3,0...4,5) [2].
Анализ последних исследований и публикаций. Совершенствование систем современных ДВС, предназначенных для обеспечения оптимальных начальных параметров рабочего цикла, и прежде
всего, системы турбонаддува является одним из резервов повышения
энергетической эффективности ДВС. Уменьшение мощности привода
турбокомпрессора наддувочного воздуха, обеспечит образование резерва мощности утилизационной турбины, которую можно использо112
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вать для увеличения массового заряда воздуха (подача турбокомпрессора), идущего в цилиндры двигателя, а следовательно и увеличение
мощности двигателя или для привода электрогенератора [8, 9].
Одним из перспективных средств совершенствования системы
турбонаддува является применение термопрессорных систем охлаждения. Основным элементом такой системы является термопрессорный аппарат, в котором осуществляется повышение давления воздуха
в процессе мгновенного испарения воды, впрыскиваемой в воздушный
поток, ускоренный до скорости, близкой к звуковой [2]. На испарение
воды отводится теплота от наддувочного воздуха, как следствие, снижается температура. Термопрессор является достаточно компактным
устройством, который по габаритам значительно выигрывает по сравнению с другими охладителями поверхностного или контактного типа и
главное обеспечивает некоторое повышение давления, для воздушных
систем может быть весьма значительным и составлять 20...30% [8, 9].
Сочетание нескольких процессов в термопрессоре – контактного охлаждения наддувочного воздуха и повышения давления, позволяет обеспечить сокращение затрат мощности компрессора.
Другим средством сокращения расходов мощностей компрессора
является охлаждение воздуха на всасывании в турбокомпрессор
[10, 11]. Это позволяет не только уменьшить работу компрессора на
сжатие, но и уменьшить температуру наддувочного воздуха на нагнетании, а значит и уменьшить тепловые нагрузки на ОНВ.
В современных ДВС для снижения выбросов в атмосферу оксидов
азота NOх применяют специальные системы увлажнения наддувочного
воздуха [2, 13]. Количество воды, которое подается в ДВС с наддувочным воздухом должно быть в 3 раза больше количества сжигаемого
топлива. Температура наддувочного воздуха на входе в цилиндры двигателя составляет 50...70 оС, а влагосодержание – до 80 г/кг [13]. Такие
параметры воздуха позволяют снизить эмиссию оксидов азота на
70...80%. Эффект обусловлен тем, что водяной пар вследствие высокой теплоемкости отбирает на парообразование значительное количество теплоты, что приводит к снижению температуры в камере сгорания. Несмотря на то, что скорость образования NOх напрямую зависит
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от температуры, то чем больше водяного пара в смеси газов в цилиндре, тем ниже температура в зоне горения и меньше образуется оксидов азота.
В работе [5] приведены сочетание двух функций системы охлаждения наддувочного воздуха: контактное охлаждение наддувочного
воздуха (до входа в компрессор и при сжатии в компрессоре), а также
экологическое (с целью уменьшения эмиссии оксидов азота NOх)
увлажнения наддувочного воздуха на входе в цилиндры ДВС. Предложен способ тонкого распыления воды в наддувочном воздухе термопрессора, то есть непосредственно в теплообменнике-термопрессоре,
благодаря турбулизации потока при высоких скоростях потока (число
Маха М = 0,80...0,95) и уменьшение размеров капель в результате испарения.
Применение механических форсунок для организации распыления
недостаточно эффективно, к тому же это приводит к дополнительным
аэродинамическим сопротивлениям и конечно потерям давления, что
уменьшает эффект от впрыскивания воды. С учетом этого термопрессорное охлаждение может позволить с одной стороны обеспечить интенсивное охлаждение воздуха, а с другой – обеспечит значительно
более эффективное распыление воды в потоке газа с около звуковой
скоростью.
Использование жидкости в термопрессоре, в случаях его установки
за турбокомпрессором позволит полностью или частично исключить
применение конструктивно более сложных систем увлажнения наддувочного воздуха типа CASS («Wartsila», Финляндия).
В работах [5, 6] были рассмотрены термопрессорные системы для
охлаждения наддувочного воздуха главного судового двигателя, но воду для впрыскивания в термопрессоре предложено брать с внешней
системы пресной воды или применять конденсат из дополнительного
ОНВ за термопрессором. Установка дополнительного ОНВ необходима, поскольку температура воздуха за термопрессором достаточно высока и составляет 70...80оС. Все это усложняет систему охлаждения и,
к тому же, значительная часть влаги конденсируется в ОНВ, что в свою
очередь снижает эффект от экологического увлажнения.
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Цель исследования – оценка целесообразности применения термопрессорной системы для охлаждения наддувочного воздуха среднеоборотного двигателя.
Изложение основного материала. На рис. 1 приведена система
охлаждения и увлажнения наддувочного воздуха для стационарных
модульных и судовых дизель-генераторов на базе среднеоборотных
ДВС с применением термопрессора. Такая система включает в себя
схему, где воздух перед всасыванием турбокомпрессором (ТК), охлаждается в воздухоохладителе (ПО) холодильной машины. В ТК воздух
сжимается до давления меньше, чем давление на входе в цилиндры
ДВС. Сжатие воздуха с высокой температурой поступает на испарительное охлаждение в термопрессор. Благодаря эффекту термогазодинамической компрессии температура воздуха значительно снижается, а давление повышается до величины, необходимой для подачи в
цилиндры двигателя. В качестве внешней холодильной машины может
быть применено, например, теплоиспользующую абсорбционную холодильную машину (АБХМ) [4]. Теплота в генераторе АБХМ подводится
за счет теплоты отходящих газов ДВС.
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Рис. 1. Схема термопрессорной системы охлаждения наддувочного воздуха ДВС:
ПО – воздухоохладитель; ВО – влагоотделитель; К – компрессор; Т – турбина;
Н – насос; ТП – термопрессор; ДГ – дизель-генератор
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Анализ работы термопрессорной системы приведен на примере
системы охлаждения наддувочного воздуха дизель-генератора (ДГ)
фирмы MAN B&W 5L21/31 мощностью Ne = 1000 кВт. Расчет процессов
охлаждения и сжатия влажного воздуха сделано по классическим методикам [11], а расчет процессов в термопрессоре по методикам
[1, 3,12].
Температура отходящих газов ТК для ДГ 5L21/31 составляет
tг = 300...350 оС [2]. В качестве АБХМ предложено применить бромистолитиевую АБХМ. Такая машина имеет ряд преимуществ перед другими
теплоиспользующими машинами: компактность и достаточно большой,
как для теплоиспользующих машин, тепловой коэффициент
ζ = 0,8...1,0. Температура теплоносителя на входе в генератор АБХМ
должна составлять около 90 оС (рис. 1), а температура теплоносителя
на выходе из испарителя АБХМ t0 = 7 оС. Такая температура в ПО позволяет получить температуру охлажденного наддувочного воздуха
tпов = 12 оС. Конденсат при охлаждении в ПО, предлагается использовать для впрыска в термопрессор. Расчет параметров работы термопрессорной системы выполнен для диапазона температур воздуха на
входе tнп = 20...55 оС и относительной влажности воздуха ϕ = 60%.
Из рис. 2 (а) видно, что коэффициент влаговыпадения при высоких
температурах воздуха на входе (tнп = 45...55 оС) достигает ζ = 3...4.
Уменьшение влагосодержания воздуха на входе составляет ∆d = 5...
…50 г/кг (рис. 2, б). При этом общее выпадение влаги в ПО составит
∆W = 5...100 ∙10–3 кг/с. В случае термопрессорной схемы без ПО на
входе в турбокомпрессор необходимое количество воды для впрыскивания в термопрессор при πк = 4,0 составляет W = 80...110∙10–3 кг/с, а
при πк = 3,0 – W = 65...90∙10–3 кг/с. Охлаждение воздуха в ПО осуществляется до одинаковых параметров, отсюда приблизительно постоянный расход воды на впрыск в термопрессор: для πк = 3,0 – W =
= 57 ∙ 103 кг/с, для πк = 4,0 – W = 73 ∙ 10–3 кг/с. При температуре
tнп = 45...50 оС система может функционировать полностью автономно,
т.е. количества воды сконденсированной в ПО достаточно для обеспечения работы термопрессора.
Такой диапазон температур соответствует температурным режимам в машинном отделении. При меньших температурах (холодное
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время года) необходимо
(до 52∙10–3 кг/с при tнп = 20 оС).
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Рис. 2. Зависимости коэффициента влаговыпадения ξ (а), уменьшения
влагосодержания ∆d, количества сконденсированной в ПО влаги ∆W, расход води
на впрыск в термопрессоре W (б) от температуры внешнего воздуха tнп:
–––––– –термопрессорная система без охлаждения воздуха на входе;
– – – – –термопрессорная система с охлаждением воздуха на входе

Применение предварительного охлаждения воздуха уменьшает
температуру воздуха за компрессором, а соответственно перед термопрессором. Отсюда меньшее повышение давления (рис. 3, а).

а
б
Рис. 3. Зависимости повышения давления в термопрессоре ∆P (а) и
температуры воздуха на выходе из термопрессора tпов2 (б) от температуры
внешнего воздуха tнп:
–––––– – термопрессорная система без охлаждения воздуха на входе;
– – – – – термопрессорная система с охлаждением воздуха на входе

Для схемы термопрессорной системы без предварительного охлаждения: при πк = 3,0 – ∆P = 5...7%, при πк к = 4,0 – ∆P = 8...10%, для
схемы термопрессорной системы с предыдущим охлаждения: при
πк = 3,0 – ∆P = 3,0...3,5 %; при πк = 4,0 – ∆P = 5,5...6,0 %. Однако, тем117
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пература воздуха за термопрессором значительно ниже, чем для схемы без предварительного охлаждения (рис. 3, б), и составляет
tпов2 = 56...58 °С при πк = 3,0 и tпов2 = 66 ...67°С при πк = 4,0.
Предварительное охлаждение воздуха на входе компрессора позволяет уменьшить работу на сжатие, а следовательно, увеличить мощность компрессора ∆Nтк на 10...25 кВт (5...12%) при πк = 3,0 и 15...35 кВт
(10...18%) при πк = 4,0. Увеличение мощности двигателя ∆Nд при этом
составит 5...15%. Большие значения ∆Nтк по отношению к схеме без
предварительного охлаждения обусловлены тем, что уменьшение мощности за счет охлаждения воздуха и конденсации влаги имеет определяющее влияние чем повышение давления в термопрессоре.
Кроме сжатия и охлаждения воздуха к функции термопрессорной системы входит экологическое увлажнение. Так, влагосодержание воздуха
d2 на выходе из термопрессора составляет 45...50 г/кг, при этом температура воздуха по сравнению с системами типа CASS меньше на 5...10 оС,
что способствует большей топливной экономичности двигателя.
Выводы: 1. Рассмотрена целесообразность применения термопрессорной системы для охлаждения наддувочного воздуха судового
среднеоборотного двигателя. Для повышения эффекта снижения температуры воздуха перед двигателем и увеличения мощности компрессора, а также для обеспечения автономности работы термопрессорной
системы предложено осуществлять предварительное охлаждение воздуха перед компрессором, а влагу, которая конденсируется в теплообменнике, впрыскивать в термопрессор. 2. Применение термопрессорной системы с предварительным охлаждением позволяет увеличить
давление воздуха ∆P = 3,0...6,0% с одновременным снижением температуры воздуха до tпов2 = 55...70 оС, что в свою очередь, увеличивает
мощность компрессора на 10...20% с соответствующим увеличением
мощности двигателя. 3. Термопрессорная система позволяет обеспечить экологическое увлажнение воздуха с конечным влагосодержанием d2 = 45...50 г/кг.
Список использованной литературы. [1] Вулис Л.А. Термодинамика газовых потоков [Текст] / Л.А. Вулис. – М.:Л.: Госэнергоиздат,
1950. – 304 с. [2] Горбов В. М. Енциклопедія суднової енергетики
[Текст] / В. М. Горбов.– Миколаїв: НУК, 2010. – 624 с. [3] Живица В.И.
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СЕКЦІЯ № 3. ЕНЕРГООЩАДНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В СУДНОВІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ

УДК 66.074

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КОНТАКТА
ФАЗ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МАССООБМЕННЫХ АППАРАТАХ
Автор: П.А. Пацурковский, аспирант

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

На сегодняшний день для очистки воздуха широко применяются
массообменные аппараты. Весомая доля приходится на аппараты центробежного типа. Формирование поверхности контакта фаз в центробежных массообменных аппаратах происходит в результате взаимодействия потока жидкости с поверхностью рабочего колеса, а также
при срыве с него. Величина поверхности контакта фаз является одним
из важнейших параметров определяющих эффективность процесса
массообмена.
На рис.1 приведена зависимость площади поверхности контакта
фаз от среднего диаметра капель, генерируемых при распыле 1 м3 воды.
Исходя из рис.1 видно, что с уменьшением диаметра капель площадь поверхности контакта
фаз значительно возрастает, особенно для капель
диаметром менее 100 мкм.
Для снижения среднего
диаметра капель требуется
повышение скорости движения рабочего колеса, что
в итоге сводится к повышению энергозатрат.
Рис.1. Зависимость поверхности контакта фаз
В литературе [1,2] выот среднего диаметра капель
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деляют 3 основных режима распыла жидкости: струйный, струйнокапельный и капельный. Последний режим характерен для скоростей
вращения рабочего колеса более 12 м/с и является наиболее эффективным с точки зрения величины формируемой площади поверхности
контакта фаз [3].
Следует отметить, что при капельном режиме распыла размер
формируемых капель находится в относительно узком интервале. В
работах [1,4] для определения среднего диаметра капель, формируемых при капельном распыле, рекомендуется формула, полученная из
условия равенства силы поверхностного натяжения и центробежной
силы:
dк =

с

ω

⋅

σ
R рк ⋅ ρ ж

;

(1)

где ω = (π∙n)/30 – угловая скорость, рад/c; n – частота вращения рабочего колеса, мин-1; σ – сила поверхностного натяжения, Н/м;
Rрк – наружный диаметр рабочего колеса, м; ρж – плотность жидкости,
кг/м3; с – константа, при расчетах среднего диаметра можно принять 2
[4].
В случае, если размер генерируемых в массообменном аппарате
капель приблизительно одинаков, поверхность контакта фаз может
быть определена по формуле:
F =π ⋅ d к2 ⋅ nк ,

(2)

где dк – средний диаметр капель, nк – количество капель.
Таким образом, основываясь на приведенных данных, рекомендуется придерживаться капельного режима распыла жидкости для обеспечения более высоких значений поверхности контакта фаз и возможности проведения расчетов по формулам (1) и (2).
Литература. 1. Волик А.С. Повышение эффективности роторных
увлажнителей воздуха судовых систем кондиционирования. Диссертация на соискание ученой степени канд. техн. наук. – Николаев, 1985. –
195 с. 2. Пажи Д. Г. Основы техники распыливания жидкостей [Текст] /
Д.Г. Пажи, В.С. Галстуков. – М.: Химия, 1984. – 256 с. 3. Сидоренко С.В.
Гідродинаміка та масообмін в диспергуючому контактному пристрої
відцентрового масообмінного апарата. Дисертація на здобуття науково121
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го ступеня канд. техн. наук. – Суми, 2011. – 179 с. 4. Шевцов А.А. Резервы энергосбережения в производстве кормовых добавок с заданным гранулометрическим составом [Текст] / А.А. Шевцов, Н.В. Тонких,
Острикова Е.А. // Вестник ВГУИТ. – 2015. – № 1. – С. 23-27.
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УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОТИ В УСТАНОВЦІ АВТОНОМНОГО
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБСОРБЦІЙНОЮ
БРОМИСТО-ЛІТІЄВОЮ ХОЛОДИЛЬНОЮ МАШИНОЮ
Автор: О.В. Остапенко, аспірант

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Аналіз проблеми. В установках автономного енергозабезпечення
широкого поширення набули газові двигуни (ГД), які поставляються у
вигляді когенераційних модулів – зі штатними теплообмінниками для
отримання гарячої води з температурою 90…95 °С (під тиском – понад
100 °С, рідше – водяної пари) шляхом відведення теплоти від вузлів
охолодження ГД (охолоджувальної води рубашки двигуна, мастила,
наддувної газоповітряної суміші після турбокомпресора), а також в утилізаційному котлі (УК) від відпрацьованих газів [1–3]. В установках автономного енергозабезпечення з отриманням електроенергії, теплоти
та холоду (тригенераційних) теплота гарячої води (пари) трансформується в холод, як правило, абсорбційними бромистолітієвими холодильними машинами (АБХМ). Температура зворотного теплоносія, який
повертається до вузлів охолодження двигуна, має бути не вище 70 °С.
В той же час в АБХМ теплоносій (гаряча вода) охолоджується не більше ніж на 10…15 °С. То ж остаточне зниження температури зворотного
теплоносія після АБХМ здійснюють відведенням від нього теплоти
в атмосферу градирнею аварійного скидання, що спричиняє значні
втрати теплоти, а відтак і недоотримання холоду.
Мета дослідження – підвищення ефективності трансформації скидної теплоти ГД в холод в установках автономного енергозабезпечення.
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Результати дослідження. Задача підвищення ефективності трансформації теплоти ГД вирішувалась на прикладі установки автономного
енергозабезпечення ТОВ "Сандора"-"Pepsicо Ukraine" (Миколаївська
обл.). Проектування та монтаж установки виконані ПНВП "СІНАПС"-"GE
Energy" (м. Київ) і ТОВ "Хладотехніка" (м. Миколаїв). Тригенераційна
установка включає два когенераційних ГД JMS 420 GS- N.LC GE
Jenbacher (електрична потужність одного ГД 1400 кВт, теплова потужність 1500 кВт), в яких теплота випускних газів, наддувної газоповітряної суміші (ГПС), охолоджуючої сорочку двигуна води й мастила використовується для нагріву води. Теплота гарячої води трансформується
в АБХМ AR-D500L2 Century в холод (холодильна потужність 2000 кВт),
який використовується на технологічні потреби і для центральних кондиціонерів охолодження приточного повітря машинного відділення
(МВ), звідки воно надходить на всмоктування турбокомпресора (ТК) ГД
(рис. 1).

Рис. 1. Схема існуючої системи трансформації теплоти когенераційного ГД в холод
в АБХМ

Відповідно до базового варіанту (схема на рис. 1) при температурі
зворотної (охолодженої) води на виході з АБХМ, наприклад
tобр = 75…80 °С,
тобто
вище
її
специфікаційного
значення
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tобр.сп = 70 °С на вході у теплообмінники відведення теплоти від вузлів
охолодження ГД. Для забезпечення задовільного теплового стану ГД
частина зворотної води охолоджується в охолоджувачі зворотного теплоносія (ОТН) з відведенням надлишкової теплоти в атмосферу градирнею 2. Повернення надлишкової теплоти в АБХМ неможливо через
її низьку температуру, tобр = 75…80 °С, порівняно зі специфікаційною
температурою гарячого теплоносія на вході АБХМ: tг.сп = 90…95 °С.
Шляхом автоматизованого моніторингу параметрів установки автономного енергозабезпечення (липень 2011) отримано значення температури гарячої води tw1 , що надходить з когенераційного модуля ГД в
АБХМ системи утилізації, зворотної води після АБХМ tw4 (перед її охолодженням в ОТН скиданням надлишку теплоти градирнею в атмосферу) і охолодженої зворотної води після ОНТ на вході в ГД, tw5 (рис. 2).

Рис. 2. Температури гарячої води tw1 на вході АБХМ, зворотної води після АБХМ
tw4 та охолодженої зворотної води на вході в ГД tw5 протягом τ = 900 – 2400
(28.07.2011) за даними моніторингу (τ = 000 – 900 – АБХМ відключена)

Як видно, зниження температури зворотної води в ОТН tw4 – tw5 ≈
6 °С доволі істотне порівняно з різницею температур гарячої та охолодженої в АБХМ води tw1 – tw4 = 14 °С і становить 25…30 % всієї кількості теплоти, що відводиться від ГД. Це свідчить про значні втрати
теплоти Qп порівняно з використаною в АБХМ Qг.А (рис. 3).
З метою скорочення втрат тепла і, відповідно, отримання додаткового холоду запропоновано схему системи утилізації, згідно з якою теплоносій після АБХМ розділяється на два потоки, один з яких, як і в базовому варіанті, направляють через охолоджувач теплоносія (ОТН) до
вузлів охолодження двигуна. Другий потік теплоносія з додатковою ви124

Секція № 3 Енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці

тратою (близько 50 % базової витрати) подається повз ОТН в утилізаційний котел (УК) двигуна (рис. 4).

Рис. 3. Значення загальної кількості теплоти Qг.с гарячого теплоносія, відведеної від
двох ГД, теплоти, трансформованої в АБХМ в холод, Qг.А , і втрат теплоти зворотної гарячої води Qг.п

Рис. 4. Схема системи трансформації скидної теплоти двопоточного (з додатковою витратою теплоносія у другому потоці) когенераційного ГПД з АБХМ

Оскільки загальна витрата теплоносія зростає до 150 % базової, то
його температура на виході з УК і після АБХМ також зменшується. Отже
скорочуються втрати теплоти в ОТН основного потоку теплоносія, який
подають до вузлів охолодження двигуна ГД. Додатковий же потік теп125
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лоносія (з 50 % витратою від базової) надходить безпосередньо до УК
повз ОТН.
На рис. 5 наведені значення температур на вході та виході з АБХМ,
УК та ГД в залежності від загальної витрати теплоносія G (обох потоків)
відповідно до зміни витрати додаткового потоку теплоносія. У подальших розрахунках загальна витрата теплоносія приймалася 150 % базової з температурами на виході з УК (вході АБХМ) tг АБХМ(вх.) = tг УК(вих.)=
= 85 °С, і виході з АБХМ tг АБХМ(вих.)= 73°С.

Рис. 5. Значення температур на вході в ГД tг ГД(вх.), вході tг УК(вх.) і виході tг УК(вих.) з УК,
а також на вході tг АБХМ(вх.) і виході tг АБХМ(вих.) з АБХМ в залежності від загальної витрати теплоносія G відповідно до зміни витрати теплоносія додаткового потоку

Як видно, зі збільшенням витрати теплоносія другого (додаткового)
потоку зменшується температура на виході з АБХМ і відповідно в ОТН
температура теплоносія знижується не з 77 °С до 70 °С (базовий варіант), а з 73 °С до 70°С (витрата додаткового потоку теплоносія складає
50 % базової).
Теплові потоки Q в системі утилізації скидної теплоти ГД, розраховані за відповідними температурами теплоносія, наведені на рис. 6.
Як видно, втрати теплоти Qг.п ≈ 500 кВт, а теплота, використана в
АБХМ, Qг.А ≈ 2500 кВт.
Ефективність трансформації скидної теплоти ГД в холод в системі
утилізації з АБХМ характеризується тепловим коефіцієнтом системи
утилізації ζСУА = Q0 /Qг.с , який являє собою відношення кількості
отриманого в АБХМ холоду (холодопродуктивності) Q0 до сумарної кі126
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лькості теплоти гарячого теплоносія Qг.с , що надходить в систему утилізації (трансформації скидної теплоти ГД в холод) від когенераційних
модулів ГД.

Рис. 6. Значення сумарної кількості теплоти Qг.с гарячого теплоносія, відведеної
від двох ГД, теплоти, трансформованої в АБХМ в холод, Qг.А , і втрат теплоти зворотної гарячої води Qг.п для двопоточної системи утилізації скидного тепла ГД

Значення теплових коефіцієнтів АБХМ базового варіанту
ζАБХМ(90) і АБХМ ζАБХМ(85) двопоточного варіанту, а також системи
утилізації скидної теплоти ГД базового варіанту ζСУАб і двопоточного
ζСУ2пот протягом 900 – 2400 (28.07.2011) наведені на рис. 7, а на
рис. 8 – холодопродуктивність Q0.б базового варіанту і двопоточного
Q0.2пот , отримана в АБХМ трансформацією скидної теплоти ГД в кількості Qг.А (рис. 3, рис 6).

Рис. 7. Значення теплових коефіцієнтів базового варіанту утилізації скидної теплоти
ГД ζСУАб і АБХМ ζАБХМ(90) та запропонованого варіанту системи утилізації скидної теплоти ГД ζСУ2пот і АБХМ ζАБХМ(85)

Як видно, варіант з двома потоками зворотного теплоносія призводить до незначного зниження теплових коефіцієнтів АБХМ ζАБХМ(85)
(порівняно з ζАБХМ(90) базового варіанту роботи АБХМ) через більш
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низьку температуру теплоносія на вході в АБХМ порівняно з базовим
варіантом: 85 °С проти 90 °С, але ефективність системи утилізації в цілому, навпаки, значно зростає: ζСУ2пот >> ζСУАб . Як результат,
збільшується холодопродуктивність АБХМ двопоточної системи
утилізації: Q0.2пот >Q0.б (рис. 8).

Рис. 8. Холодопродуктивність АБХМ базового варіанту системи утилізації скидної
теплоти ГД Q0.б та АБХМ двопоточної системи утилізації Q0.2пот

Висновки. За результатами аналізу ефективності утилізації теплоти
когенераційного модуля газового двигуна в холод абсорбційною бромистолітієвою холодильною машиною установки автономного енергозабезпечення виявлено наявність втрат теплоти 30…40 % загальної кількості теплоти, відведеної від ГД. Запропоновано двохпоточну систему
утилізації скидної теплоти ГД з АБХМ, яка забезпечує зростання виробництва холоду на 20…25 % з відповідним підвищенням теплового коефіцієнта ζСУ2пот , хоча з незначним погіршенням теплового коефіцієнта самої АБХМ.
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РЕЦИРКУЛЯЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ЯК СПОСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ДВЗ
Автори: А.А. Андреєв, канд. техн. наук, доц., М.А. Пирисунько, викладач
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова, Херсон

Вплив шкідливих викидів суднових дизелів на глобальний екологічний стан повітряного басейну є обмеженим і оцінюється в 5-7 % від загальної кількості викидів шкідливих речовин стаціонарними енергетичними установками і сухопутними транспортними засобами. Однак через
відносно велику агрегатну потужність суднові дизелі можуть бути основним джерелами забруднення атмосфери в таких локальних зонах як
порти, водні акваторії річок, особливо на території міст. Викиди шкідливих речовин в атмосферу з відпрацьованими газами суднових дизелів є
одним з головних забруднювачів повітряного басейну, прилеглого до
судноплавних акваторій річок. При цьому основна увага фахівців, які
займаються проблемами підвищення екологічної безпеки суднових дизелів, направлена на питання, що стосуються очищення відпрацьованих газів дизелів від оксидів азоту NOx. Вирішення проблеми токсичності випускних газів судновими двигунами регламентується вимогами
Міжнародної Морської Організації (IMO).
Екологічні характеристики дизельних двигунів визначаються головним чином вмістом у продуктах згоряння оксидів азоту NOx, які за індексом токсичності значно перевершують інші шкідливі компоненти
відпрацьованих газів.
Згідно з Додатоком VI Міжнародної Конвенції із запобігання забруднення з суден (MARPOL) “Обмеження на викиди NOx”, з січня
2016 р. усі нові судна повинні будуть відповідати стандартам рівня III,
які передбачають зниження викидів на 80 % в порівнянні зі стандартами
рівня I, для експлуатації в зонах, позначених як зони контролю викидів
NOx.
Продукти згоряння в циліндрі дизелів утворюються в основному в
результаті хімічних реакцій окислення складових палива киснем повітря
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і в результаті з'єднання кисню та азоту, які містяться в повітрі, зі складовим палива та продуктами згоряння, що протікають протягом робочих процесів ″згорання – розширення″. Токсичними елементами в продуктах згоряння дизельного палива елементарного складу (C + H + S +
+ O = 1) є: озон (O3), сажа (С), оксид вуглецю (СО), оксиди азоту (NO,
NO2), аміак (NH3), діоксид сірки (SO2), сірководень (H2S), сірковуглець
(CS2), метін (СН), метил (CH3), формальдегід (H2CO) і бензопірен
(C20H12).
Продуктивність використання способу рециркуляції відпрацьованих
газів пояснюється тим, що у відпрацьованих газах завжди є такі компоненти, як пари води і двоокис вуглецю. Вони мають високі питомі значення теплоємності, що призводить до зменшення температури полум'я
всередині камери згоряння і тим самим знижують оксиди азоту.
Рециркуляція відпрацьованих газів – ЕGR (Exhaust Gas
Recirculation) – полягає в тому, що частина цих газів з випускного колектора подається до продувочного ресивера. Розбавлення наддувочного повітря відхідними газами знижує вміст кисню у повітрі із 21 до
13 %. Це дозволяє різко скоротити викид до атмосфери шкідливих речовин за рахунок мінімального погіршення енергетичної ефективності
двигуна.
Зниження NОX методом рециркуляції обумовлене наявністю у
відхідних газах діоксиду вуглецю з високою теплоємністю, що знижує
температуру в камері згоряння. Поряд із цим через часткове заміщення
повітря відпрацьованими газами зменшується концентрація кисню у
зоні горіння. У результаті чого через уповільнення процесу згоряння
знижується максимальний пік температури.
Перепуск частини відпрацьованих газів дозволяє змінити хімічний
склад заряду, знизити вміст вільного кисню в камері згоряння. Дослідження показують, що введення рециркуляції зменшує вихід NOx,
але відбувається збільшення виходу, а також димності, особливо при
великих навантаженнях дизеля, близьких до номінальної. Питома витрата палива на номінальному режимі, як правило, перевищує вихідні
значення витрати для дизеля без рециркуляції і зі збільшенням ступеня
рециркуляції ще більше зростає.
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У двигунах, що працюють на паливі поганої якості, рециркуляція
відпрацьованих газів може привести до засмічення і корозії. Наліт, що
залишається в результаті охолодження і очищення вихлопних газів на
судах, що використовують мазут, містить сірку, від якої важко позбутися.
Надмірне охолодження припливного повітря може привести до
збільшення утворення вихлопів через недостатнє окислення сажі, що
утворюється при горінні.
Спеціальні заходи щодо поліпшення систем рециркуляції – охолодження, коли частина газів спрямовується вспеціальні вікна з використанням керуючих клапанів і т. п. – дозволяють зменшити вихід NO,
практично без збільшення витрати палива, проте призводять до суттєвого ускладнення конструкції дизеля.

УДК 621.43

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
В УТИЛИЗАЦИОННОМ КОНТУРЕ ТЕПЛОТЫ
КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Авторы: В.Г. Горобец*, д-р техн. наук, ст. науч. сотр., Е.А.Антипов*, ассистент, Ю.А. Богдан**, ст. преподаватель, В.И. Троханяк*, ассистент
*Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины, Киев,
**Киевская государственная академия водного транспорта им. гетмана Петра
Конашевича-Сагайдачного, Киев

Введение. В последнее время число публикаций посвященных
проектированию теплоаккумулирующих систем и их применению значительно возросло, это вызвано современной тенденцией энергосбережения из-за истощения нефтяных энергоресурсов Земли и стремящихся
вверх цен на топливо. Немаловажной является также возможность теплового аккумулирования энергии, позволяющая решать задачи снятия
пиков и провалов производства и потребления энергии, временного
несоответствия между производимой энергией и потребностями в ней,
компенсации кратковременной неравномерности расхода тепловой
энергии во многих технологических процессах [1]. Что касается двигателей внутреннего сгорания (ДВС), то благодаря тепловому аккумулиро131
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ванию возрастает их экономичность, экологичность, надежность и долговечность, а именно за счет предпускового прогрева и возможности
эффективной утилизации низкопотенциальной теплоты [2].
Актуальность исследования. В настоящих условиях актуальной
проблемой энергосбережения является рациональное использование
энергетических ресурсов, при этом тепловое аккумулирование является одним из путей решения данной проблемы. Применение теплового
аккумулирования в когенерационных установках (КГУ) на базе поршневых двигателей внутреннего сгорания позволит более рационально и
эффективно утилизировать теплоту вторичных энергетических ресурсов ДВС, как высокопотенциальную, так и низкопотенциальную, что в
свою очередь дает возможность повысить его эксплуатационные и технико-экономические характеристики.
Цель работы разработка эффективных тепловых аккумуляционных
аппаратов для когенарационых установок на базе поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Результаты исследования. Одной из основных задач аккумулирования тепловой энергии в КГУ на базе ДВС является буферное аккумулирование сбрасываемой низкопотенциальной теплоты, что обеспечит
ее более полную утилизацию и повышение качества передаваемой потребителю тепловой энергии. При этом, схемы энергосберегающего
контура когенерационной установки на базе ДВС с аккумулированием
теплоты могут быть различного исполнения, примером может послужить
схема, которая изображена на рис. 1.
Рис. 1. Принципиальная
схема функционирования системы "ДВС –
тепловой аккумулятор
фазового перехода"
(внутренний контур) в
период накопления теплоты:
1 – ДВС; 2 – тепловой
аккумулятор фазового
перехода

Q п = Qп(τ)
Gж = Gж(τ)
Тж вх = const
1

2

Работа ее осуществляется следующим образом. Во время работы
ДВС (1) при температуре окружающей среды То поток охлаждающей
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жидкости (ОЖ) с переменным во времени массовым расходом Gж =
= Gж(τ) и постоянной температурой входа Тжвх = const поступает в аккумулятор теплоты фазового перехода (2), отдает часть своей теплоты с
параметрами Gж = Gж(τ) и Тжвх = Тжвх(τ) вновь поступает в ДВС (1), где
Tжвх(τ) – температура ОЖ на выходе из аккумулятора. При этом часть
энергии рассеивается в окружающей среде Qп = Qп(τ).
Таким образом, эффективность контура в целом будет зависеть от
конструкции аккумулятора, его энергетических и массогабаритных показателей, совершенства тепловой изоляции, используемого теплоаккумулирующего материала (ТАМ). Проблеме выбора ТАМ для проектируемого теплового аккумулятора фазового перехода посвячено множество
работ [3, 4] в частности, что касается предварительного прогрева двигателей, посвящена статья [5] в которой приведены обоснования перспективы использования ТАМ. При разработке аккумуляторов теплоты для
контура энергосбережения когенерационных установок на базе ДВС помимо выбора оптимального ТАМ должное внимание следует уделять
его конструктивным и техническим данным, эксплуатационным требованиям с целью избегания областей, в которых теплоаккумулирующий материал не прогревается, отбора теплоты от разного рода теплоносителей.
Известны следующие типы конструкции аккумуляторов теплоты фазового перехода, которые отображены на рис. 2.
Рис. 2. Основные типы тепловых аккумуляторов фазового перехода:
а – капсульный; б – кожухотрубный; в, г –
со скребковым удалением ТАМ; д – с
ультразвуковым удалением ТАМ; е, ж –
с прямым контактом и прокачкой ТАМ; з,
и – с выпарно-конвективным переносом
тепла; 1 – жидкий ТАМ; 2 – твердый
ТАМ; 3 – поверхность теплообмена; 4 –
корпус ТА; 5 – теплоноситель; 6 – граница раздела фаз; 7 – частицы твердого
ТАМ; 8 – промежуточный теплообменник;
9 – паровое и жидкостное пространство
для теплоносителя
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Выводы. Разработаны разные конструкции солевых тепловых аккумуляционных аппаратов для когенерационных установок на базе ДВС,
которые работают как в высокотемпературном, так и в низкотемпературном диапазоне источников тепловой энергии. В результате проведенных исследований определены оптимальные конструкции тепловых
аккумуляторов и оптимальная геометрия размещения трубных пучков в
теплоаккумулирующем материале. В частности найдено, что нижний
ряд трубных пучков необходимо размещать как можно ближе к днищу
аккумулятора, чтобы избежать областей, в которых теплоаккумулирующий материал не прогревается. Солевые аккумуляторы с фазовым переходом имеют в 7-9 раз меньшие массогабаритные показатели по
сравнению с водяными аккумуляторами теплоты.
Литература. 1. Бекман Г.Тепловое аккумулирование энергии /
Г. Бекман, П. Гилли. – Москва: Мир, 1987. – 272 с. 2. Особливості передпускового прогріву стаціонарного газового двигуна з використанням
теплового акумулятора з фазовим переходом / В.С. Вербовський,
І.В. Грицук, Д.С. Адров, З.І. Краснокутська. // Двигатели внутреннего
сгорания. – 2014. – №2. – С. 85–90. 3. Кенисарин М. М. Кратковременное аккумулирование солнечной энергии. / М.М. Кенисарин // Гелиотехника. – 1993. – № 2. – С. 46–63. 4. Теплофизические свойства теплоаккумулирующих материалов на основе органических соединений /
В.А. Михайлик, Ю.Ф. Снежкин, Т.В. Коринчевская, А.С. Парняков,
В.А. Постников // Промышленная теплотехника. – 2011. – Т. 33, №5. –
С. 96–103. 5. До вибору теплоакумулюючих матеріалів теплового акумулятора збереження теплового стану ДВЗ / [Ю.Ф. Гутаревич,
В.Д. Александров, І.В. Грицук та ін.]. // Вісник Національного транспортного Університету. – 2012. – №26(1). – С. 127–133.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ТЕПЛООТДАЧИ
ПРИ ОБТЕКАНИИ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛООБМЕНА СУДОВЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ
АППАРАТОВ
Авторы: Ф.А. Кривошей, д-р техн. наук, ст. науч. сотр., Ю.А. Богдан, ст.
преподаватель
Киевская государственная академия водного транспорта им. гетмана Петра
Конашевича-Сагайдачного, Киев

При расчетах конвективного теплообмена граничная поверхность
теплообмена, как правило, полагается изотермической (или слабо неизотермической). Временная зависимость коэффициента теплоотдачи
α (t) обусловлена только временными изменениями режима движения
омывающей поверхность среды. Такой подход в приближении граничных условий III рода предполагает, что α не зависит от распределения
температур на границе раздела (температурного напора). Для ряда задач конвективного теплообмена такое приближение не приводит к существенным погрешностям и его точности достаточно при решении
практических задач для различных энергетических устройств с конвективным теплообменом.
Совершенно иная физическая ситуация возникает, когда граничная
поверхность теплообмена неизотермична, то есть температурный
напор ∆Т = Т П ( y, t ) − TC (t ) существенно зависит от координаты вдоль по
потоку y. В ряде работ [1-4] было показано, что в задачах с существенной неизотермичностью границы раздела использование коэффициента теплоотдачи для изотермической поверхности приводит не только к
большим погрешностям, но и к качественно неправильным результатам. Оказалось, что пренебрежение зависимостью α от условий на границе в определенных ситуациях приводит к обращению в нуль плотности теплового потока при конечном температурном напоре ∆Т ≠ 0 либо
при нулевом температурном напоре ∆Т = 0 плотность теплового потока
отлична от нуля. В первой ситуации коэффициент теплоотдачи α обращается в нуль, а во второй вообще понятие коэффициента теплоотдачи теряет смысл [5, 6]. Поэтому был сделан вывод, что точные ре135
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зультаты в задачах с существенно неизотермическими поверхностями
могут быть получены только при постановке таких задач как сопряженных. В этих задачах используются граничные условия IV рода (условия
сопряжения): равенства температур и плотностей теплового потока на
границе раздела. В [5] отмечено, что поскольку методы решения уравнений теплопроводности разработаны сравнительно хорошо, основная
трудность решения сопряженной задачи заключается в решении уравнений пограничного слоя для неизотермических поверхностей. Там же
показано, что функция плотности теплового потока на неизотермической поверхности теплообмена описывается рядом
∞

q П ( y, t ) = α * (∆T + ∑ g n y n
n =1

α n ∆T
),
αy n

(1)

где α * - коэффициент теплоотдачи для изотермической поверхности;
∆Т = Т П ( y, t ) − TC (t ) – температурный напор на поверхности раздела;

g n = (−1) n +1 f (1), f - функция влияния не обогреваемого участка.

Удерживая только первый член выражения (1), получим граничное
условие III рода.
При решении обратной задачи восстановления плотности теплового потока на границе раздела нет необходимости решать задачу для
пограничного слоя. Поскольку температуры, измеряемые на неизотермической поверхности теплообмена, несут в себе информацию о тепловых и гидродинамических процессах в пограничном слое, фактически обратная задача сводится к восстановлению распределения плотности теплового потока на границе раздела.
Получено выражение для определения плотности теплового потока
на неизотермической поверхности охладителя наддувочного воздуха
qП =

αс  R

R

 rTdr − α ∫
R ∫0
0


′
′
α
exp[
(
)]
rT
t
t
d
t
dr
−
−

∫0

t

(2)

Эта поверхность существенно неизотермична из-за высоких градиентов температур вдоль по потоку ∆Т ( y ) .
По выражению (2) вычислены значения плотности теплового потока
qП для изотермической поверхности и неизотермической. Отмечаются
значительное (до 45%) расхождение qП на начальном участке теплооб136
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мена у[0, y1 ]. При проектировании и расчетах теплообмена в воздухоохладителе такое расхождение может привести к более высоким значениям температуры воздуха. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению заряда воздуха и как следствие, к падению мощности двигателя.
Литература. 1. Chapman P. R., Rubesin H. W. Temperature and velocity profiles in the compressible laminar boundary layer with arbitrary distribution of surface temperature // Journ. Aeron. Sci. 1949. V16. N9.
p. 547-565. 2. Baster D.C., Reynolds W.C. Fundamentation solution for heat
transfer for nonisotermal flat plate // Journ. Aer. Sci. 1958. V25. N6.
3. Лыков А. В., Перельман Т. Л. О нестационарном теплообмене между
телом и обтекающим его потоком жидкости // Тепло- и массообмен тел
с окружающей средой. Минск. 1965. 4. Перельман Т. Л. О сопряженных
задачах теплообмена // Тепло- и массоперенос. Минск. Изд-во
АНБССР. 1963. Т. 5. 5. Дорфман А. Ш. Теплообмен при обтекании неизотермических тел. М. Энергия. 1982. 192с. 6. Дорфман А. Ш., Липовецкая О. А. Теплопередача произвольно неизотермических поверхностей при градиентном турбулентном течении несжимаемой жидкости в
широком диапазоне чисел Прандтля и Рейнольдса // Теплофизика высоких температур. 1976. Т. 14. №1.
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НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИКОНАННЯ
ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З РІЗНИХ РОЗДІЛІВ
ТЕПЛО-МАСООБМІНУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ
КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СПЕКЛ-ІНТЕРОФЕРОМЕТРІЇ
Автори: Ю. О.Шаповалов*, канд. тех. наук, М.М.Семенов*, ст. викладач, І.Ю. Жук**, ст. викладач
*Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв,
**Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв

У даний час прагнення України інтегруватися в європейське економічне співтовариство пред'являє все зростаючі вимоги до якості підготовки молодих фахівців. У зв'язку з цим, для інженерної педагогіки проблема впровадження технології проведення лабораторного практикуму
в системі підготовки інженерів є досить актуальною.
137

Cуднова енергетика: стан та проблеми

Одним з необхідних видів навчального процесу у вищій технічний
школі є лабораторний практикум, що сприяє формуванню та оснащенню майбутнього фахівця системою необхідних професійних умінь. Саме
в лабораторії студенти безпосередньо стикаються з технікою, технологічними процесами, устаткуванням, приладами.
Розроблено універсальний навчально-лабораторний стенд, призначений для виконання практичних робіт для вивчення теплових і масообмінних процесів для студентів енергетиків. Універсальність навчально-лабораторного стенду полягає в можливості застосування одного і
того ж навчального обладнання для виконання лабораторних робіт з різних розділів тепло-масообміну.
У комплектацію стенда, схема якого наведена на рис. 1 входять:
підвісна вібростійка оптична плита, напівпровідниковий лазер, світлорозподільчий клин, дзеркала, лінзи, дифузійний розсіювач, цифрова
камера та комп’ютер . Приймальна система реалізує можливість реєстрації зображень інтерферограми цифровою камерою. Стенд дозволяє
реалізувати дослідження прозорих і дифузнорозсіючих об'єктів, а також
пристроїв оптичної обробки зображень і голограм. Наявність лазера з
високим ступенем просторово-часової когерентності дозволяє записувати образотворчі голограми площею до 100 см2 і формувати висококонтрастні інтерференційні картини.
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Рис 1. Схем лабораторного стенду. 1 – світлодіодний лазер, 2 – збираюча лінза, 3світлорозподільчий клин, 4 – плоске дзеркало, 5 – дифузійний розсіювач, 6 – розсіюча лінза, 7 – колімуюча лінза, 8 – об’єкт дослідження, 9 – 50 % світлодільник, 10 –
кінокамера
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Реалізація на даному навчально-лабораторному стенді методу
електронної кореляційної спекл-інтероферометріі дозволяє здійснити
виконання досить широкого спектру робіт, присвячених вимірюванню і
контролю параметрів елементів суднових і стаціонарних енергетичних
установок, зокрема з контролю процесів в елементах теплообмінників
(рис.2), мембранних фільтрів (рис.3) та процесів горіння (рис 4.).

Рис. 2 Інтерферограмма розподілу температури від теплового джерела у воді

Рис. 3 Інтерферограмма
концентраційного поля при
електролізі води

Рис. 4 Інтерферограмма теплового потоку
газу

Висновки: 1. Для того, щоб система підготовки інженерів енергетичного профілю забезпечувала високу майстерність з придбаної професії, мобільність, здатність оперативно освоювати нововведення та
швидко адаптуватися до умов виробництва необхідно в процесі навчання використати реальне обладнання. 2. Розробка технології проведення лабораторного практикуму буде сприяти підвищенню якості
практичної підготовки фахівця енергетичного профілю, яка відповідає
вимогам сучасних промислових підприємств.
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УДК 620.97.004.18:629.12 (075.8)

ПНЕВМО-ІМПУЛЬСИВНИЙ СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ
ТЕПЛООБМІННИХ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ
ВІД САЖИСТИХ ЗАБРУДНЕНЬ
Автори: В.С. Самохвалов, М.Ю. Багненко, А.О. Джуринська

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова, Херсон

В процесі експлуатації проточних частинах елементів СЕУ мають
місце технологічні забруднення як поверхонь нагріву, так і проточних
каналів, що призводить до зниження енергоефективності.
Дослідження методу ударно-акустичного очищення зовнішніх теплообмінних поверхонь суднових і стаціонарних теплообмінників із малими конвективними обсягами моделювалися й проводилися на судновому утилізаційному котлі марки КУП
150 СІ в діапазоні параметрів, характерних для суднових енергетичних
установок [1]. На рис. 1 зображена
схема розміщення генераторів пневматичних імпульсів на прикладі очищення економайзерної поверхні утилізаційного котла КУП 150 СІ від зовнішніх відкладень [2].
У корпусі утилізаційного котла 1
Рис. 1. Схема розміщення генераторів пневматичних імпульсів на
розташована економайзерна поверхутилізаційному котлі КУП 150 СІ
ня нагріву 2. Дев'ять генераторів пневматичних імпульсів 3 рівномірно розташовані по ширині котла. Вихлопні профільовані сопла 4 введені через обшивання корпусу утилізаційного котла 1 у конвективну шахту. До генераторів пневматичних імпульсів підведені трубопроводи стисненого повітря 5, на які встановлені
клапани 6.
Ударно-акустичне очищення досягається за рахунок створення
пневматичних імпульсів, які розподілені рівномірно по конвективному
об’єму теплообмінника для формування резонансно-акустичного впли140
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ву на відкладення і їх транспортування по проточній частині теплообмінника. Ударно-акустичне очищення зовнішніх теплообмінних поверхонь діє на відкладення наступними шляхами: динамічним натиском потоку дискретних газових струменів, проходженням акустичної хвилі, механічним струшуванням конструкції теплообмінної поверхні. Взаємодія
ударних хвиль і супутніх резонансно-акустичних коливань із відкладеннями має складний характер. Ці резонансно-акустичні імпульси можна
забезпечити шляхом спрямування ударних хвиль у малі конвективні
об’єми. Взаємодіючи з відкладеннями, ударна хвиля відбивається від
твердої стінки й вільної поверхні відкладень. Відбиття хвилі стиску й
одночасне перетворення її у хвилю розрядження відбувається за законами акустики, при цьому в малих об’ємах відбуваються резонансноакустичні явища, які підвищують амплітуду імпульсу. Ефект дії резонансно-акустичного коливання в самому шарі відкладень підсилюється за
рахунок пружної деформації твердої поверхні, на якій він розташований, і наявності газових пор, порожнеч у шарі відкладень, які при періодичній різкій зміні амплітуди імпульсу руйнуються [3].
Як джерело акустичних коливань використовують пневматичні імпульси, які створюються завдяки генератору пневматичних імпульсів
(рис. 1), який працює на стисненому повітрі з тиском 0,3-1,0 МПа й різними типами вихідних профільованих сопел.
Аналіз раніше накопиченого досвіду демонструє наступне:
– збільшення амплітуд пульсації веде до підвищення ефекту очищення;
–
очищення в трубному пучку осцилюючим потоком ефективніше, ніж очищення іншими типами потоків (наприклад, обдуванням);
– ефективність при імпульсному витіканні залежить від ємності камери пневмоімпульсного генератора й тиску в ній;
– механізм видалення забруднення містить у собі як струменевий,
так і хвильовий вплив;
– величина очищеної поверхні залежить від конструкції сопланасадки;
– уведення краплинної рідини (або іншого тіла) у вихлоп пнемоімпульсного генератора збільшує ефект очищення.
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РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДУ
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГАЗООЧИЩЕННЯ
ЗА ДОПОМОГОЮ СТРИМЕРНОГО КОРОННОГО РОЗРЯДУ
Автор: Ю.В. Захаров, канд. техн. наук

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Сучасний стан навколишнього середовища в Україні вимагає невідкладних заходів щодо приведення нормативних екологічних показників у відповідність з вимогами ЄС. Так під час роботи теплових електростанцій (ТЕС) на високозольному вугільному паливі не забезпечуються
нормативні вимоги ЄС до рівня викидів твердих частинок, зовсім відсутнє очищення від оксидів сірки, азоту та вуглецю, які перевищують норму в десятки тисяч разів.
Дана робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної
проблеми – створення прогресивних технологій для підвищення ефективності електрофільтрації газових викидів екологічно небезпечних
об'єктів паливно-енергетичного комплексу на базі використання імпульсно-періодичного розряду зі стримерним ефектом. Цей метод активно
використовується в багатьох країнах і дозволяє забезпечити одночасно
очищення від високоомних аерозолів і SОx, NOx, СOх газів.
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Розроблений лабораторний стенд для проведення натурних досліджень електрофізичних процесів генерування стримерного коронного
розряду і для дослідження процесів газоочищення. Стенд складається з
двох самостійних модулів:
- високовольтний модуль призначений для дослідження процесів
створення та реєстрації стримерного коронного розряду;
- технологічний модуль призначений для дослідження процесів газоочищення.

Структурна схема експериментальної установки з дослідження результатів впливу
стримерного розряду на склад викидів продуктів згорання:
1 – газоаналізатор Тesto 360; 2 – рукав відвідний; 3 – вентилятор електричний
осьовий промисловий серії "ВЕНТС ОВ 2Е 250"; 4 – ліхтар підсвічування; 5 – витяжка; 6 – дільник напруги; 7 – електрод; 8 – плазма розряду; 9 – шунт; 10 – реактор;
11 компресор; 12 – web-камера; 13 – рукав підвідний; 14 – контейнер спалювання;
15 – спалюваний матеріал (буре вугілля); 16 – піч; 17 – персональний комп'ютер;
18 – генератор високочастотних імпульсів; 19 – осцилограф W 2012

Проведення експериментів з газоочищення вимагало наявності
особливої електродної системи, що забезпечує електроочищення в замкнутому просторі. Для виконання необхідного умови була запропонована спеціально розроблена циліндрична система електродів, в якій
143

Cуднова енергетика: стан та проблеми

коронізуючий електрод (7), виконаний у вигляді натягнутого дроту з рівномірно насадженими на неї металевими загострювальними дисками
діаметром 50 мм в центрі реактора (10), що являє собою металеву трубу діаметром 200 мм з товщиною стінки 1 мм.
Одними з найважливіших показників роботи електрофільтру є рівні
вмісту шкідливих домішок газу, а так само їх зміни до і після газоочищення За допомогою газоаналізатора Тesto 360 (1) були взяті проби газу в трьох місцях – у підвідному рукаві (а), де концентрація очищених
газів максимальна; на виході реактора (b); в відвідному рукаві (c).
При визначенні ступеня впливу стримерного розряду на склад викидів димового газу оцінювалися об'ємні частки оксиду вуглецю, діоксиду вуглецю, оксиду азоту, діоксиду азоту, діоксиду сірки в димовому газі
до і після впливу стримерного розряду.
Аналіз отриманих результатів дозволяє констатувати наступне:
- обсяг оксиду вуглецю у викидах димового газу після впливу
стримерного розряду (точка b) зменшується в 2 рази;
- обсяг діоксиду вуглецю у викидах димового газу після впливу
стримерного розряду (точка b) зменшується від в 1,8 до в 2 рази;
- обсяг діоксиду сірки після впливу стримерного розряду (точка b)
зменшується в 2 рази;
- обсяг усіх домішок у викидах димового газу після впливу стримерного розряду на виході труби (точка с) наближується до нуля.
УДК 629.123

КОМПЛЕКСНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ УХОДЯЩИХ
ГАЗОВ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ОТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
Автор: А.В. Акимов, ст. преподаватель

Херсонская государственная морская академия, Херсон

В данное время широко применяются физико-механические и физико-химические методы, способы и оборудование для очистки уходящих газов от загрязняющих веществ и вредных примесей в них. Чтобы
выполнить требования ИМО по ІІІ-му уровню эмиссии SOх и NOx, кото144
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рые вступят в силу с 01.01.2016 г., планируется использование мокрой
скрубберной технологии, в которой используется отдельно забортная
или пресная вода и гибридная системы (при их одновременном или последовательном использовании).
К наиболее известным и широкоприменяемым за рубежом технологий снижения концентрации загрязняющих веществ в уходящих газах
энергетических установок относятся технологии: CSNOx (Ecospec, Сингапур); технология фирмы Hamworthy Krystallon (США); MES
EcoSilencer® (Marine Exhaust Solutions); Wärtsilä; Alfa Laval (Aalborg
Industries); DryEGCS (Hellmich); SCR (Johnson Mattey); SCR-DeNOx (Hug
Engineering AG); H+H SCR (Umwelt und Industrietechnik, Німеччина); DEC
catalyst (Diesel Emission Control Marine); SCR (Emissions, Німеччина).
В отличие от применяемых технологий очистки газов от токсичных
ингредиентов и парниковых газов в предлагаемой комплексной системе очистки приняты технологические и конструктивные решения,
направленные на интенсификацию тех процессов, которые влияют на:
интенсивность горения водотопливной эмульсии (ВТЭ); состав и количество токсичных ингредиентов и парниковых газов; соответствующее
прохождение физико-химических процессов в конденсате H2SO4, что
определяют интенсивность коррозийных процессов, а значит надежность низкотемпературных поверхностей нагрева (НТПН) и глубину
утилизации теплоты дымовых газов; интенсификацию теплообмена
(как излучением, так и в конвективных поверхностях) по всему газовому
тракту, начиная от топки (камеры сгорания) и до среза дымовой трубы.
Для обеспечения необходимого прохождения указанных процессов
необходимо организовать режим горения, при котором образуется необходимый состав дымовых газов и обеспечивается интенсификация
процесса абсорбции с газовой стороны, которая в прототипных технологиях вообще не рассматривается.
Необходимый уровень конечных экологических показателей работы всех топливосжигающих агрегатов СЭУ (ГД, ВК, ДГ) формируется по
всему газовому тракту, начиная от подготовки топлива необходимого
качества. Этот уровень обусловливается в первую очередь условиями
сжигания топлива в топке ВК и в ГД (ДВС или ГТД). Поэтому важным
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фактором является качество и состояние воды, которая используется
как для приготовления ВТЭ, так и для проведения интенсивной абсорбции NOx, SO2, CO2 в скрубберах. В процессе движения по газовому
тракту каждого элемента СЭУ проходят превращения газов в результате прохождения разных физико-химических процессов и, в том числе, с
участием СО. Как показали проведенные научные исследования, которые связаны с развитием тепловых и физико-химических процессов в
элементах СЭУ, первостепенным и решающим фактором для решения
поставленных задач в изобретении – разработке комплексной системы
снижения экологических показателей и тепловых потерь, повышения
экономической эффективности является организация процесса сжигания в топливосжигающих агрегатах СЭУ ВТЭ (на основе сернистых
топлив) с водосодержанием 30...40 %. При приготовлении ВТЭ (при использовании кавитации) смешивались вода и топливо и соотношении
300 г воды Gв и 700 г топлива Gп (что означает Wr = 30 % воды в 1 кг
ВТЭ или водотопливное отношение Gв/Gп = 300/700 = = 42,86 %), которое обеспечивает необходимую энергию микровзрывов капель ВТЭ и
соответствующую турбулентность в факеле горящего топлива. При
сжигании такого состава ВТЭ на выходе из зоны горения в результате
автоматического (естественного) прохождения физико-химических
процессов в дымовых газах появляется смесь оксидов азота NO2: NO с
соотношением компонентов близким к эквимолярному соотношению
0,35…0,5, при котором при температурах поверхности ниже температуры точки росы паров H2SO4 имеет место наиболее интенсивная абсорбция конденсатом H2SO4 оксидов азота. Это явление обеспечивает
появление пассивной пленки на поверхности металла и вследствие
этого резкое снижение низкотемпературной сернокислотной коррозии
(НТК) до уровня 0,2 мм/год при горении ВТЭ (при отсутствии кислотного "пика") в пределах температуры поверхности металла 140...70 °С [1].
Кроме того появляется возможность не только обеспечить снижение
скорости НТК до допустимого уровня, но одновременно интенсифицировать абсорбцию NOх и SO2, потому что при указанной организации
процесса сгорания ВТЭ с W r = 30 % имеет место концентрация серной
кислоты на уровне 57 % (при tст =110 °С), при которой резко усиливает146
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ся абсорбция SO2. Кроме того, возможно снижение температуры газов
на выходе из котла до уровня 80…90 °С, что существенно уменьшает
потерю теплоты с уходящими газами из котлов. За счет более глубокой
утилизации теплоты всех основных топливосжигающих агрегатов СЭУ
обеспечивается экономия средств на ремонт элементов газового тракта. Не обязательно экономить только само топливо, так как улучшение
экологических показателей дает экономию от штрафов, а снижение интенсивности НТК – надежность и возможность уменьшить температуру
уходящих газов и повысить глубину утилизацию теплоты газов; уменьшение загрязнения увеличивает период между чисткой; уменьшаются
расходы с водой, имеющей щелочные свойства, т.к. перед скрубберами будет уменьшаться концентрация NОx, SO2, CO2.
Для выполнения поставленных задач в технологии предлагаемого
комплексного способа, который обеспечит комплексное решение задач
повышения экономической эффективности и улучшения экологических
показателей, предусматривается 6 этапов: 1) подготовка воды необходимого качества для приготовления ВТЭ с целью обеспечения условий
сжигания ВТЭ с водосодержанием около 30…40 % и для орошения
насадки скруббера при обеспечении интенсификации процесса абсорбции; 2) сжигание ВТЭ соответствующего качества с водосодержанием около 30…40 %, что приводит к созданию эквимолярного или
близкого к нему соотношения NO2 : NO в дымовых газах на выходе из
зоны горения (подтверждено нашим патентом UA № 99408), что обеспечивает снижение НТК), а также снижения эмиссии NOx, SO2, CO2; 3)
установка конденсационных НТПН, на поверхности которых создаются
условия пассивации поверхности металла и резкого снижения интенсивности НТК (см. п. 2), а также условия со стороны газов и в конденсате для интенсификации абсорбции NOx, SO2, CO2; 4) продолжение интенсификации абсорбции на конденсационных поверхностях газоходов
до скрубберной части (при обеспечении условий надежной работы их
металла) или поддержанию температуры металла этих газоходов выше ТТР Н2SO4 без абсорбции NOx, SO2, CO2, но при обеспечении
надежности работы (при низком уровне НТК); 5) применение интенсивных скрубберных технологий с применением процессов активизации
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абсорбции NOx, SO2, CO2 (разные варианты); 6) защита металла газоходов после скрубберной части скрубберов или циклонов. На всех выше указанных этапах создаются условия не только для прохождения
процессов, которые обеспечивают выполнение задач этапа, но и обеспечиваются необходимые условия для прохождения физикохимических процессов в последующем этапе.
Литература: Пат. 99408 Україна, МПК C23F 11/10, F22B 37/00,
F23J 15/00. Способ защиты металла низкотемпературных поверхностей нагрева котла от сернокислотной коррозии / Горячкін В.Ю., Горячкін А.В., Акімов О.В., Іутінський В.О., Корнієнко В.С.; заявник і власник
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – № a 201110299; заявл. 23.08.11 ; опубл. 10.08.12, Бюл. № 15.
УДК 667.64:678.026

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОНСТАНТ
МАТЕРИАЛА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ИЗГИБЕ ОБРАЗЦОВ
Авторы: В.Л. Алексенко, Н.В. Браило, Д.А. Зинченко
Херсонская государственная морская академия, Херсон

Испытания образцов материалов на растяжение требуют относительно больших усилий и регистрации малых деформаций, а также
осложняются проблемой закрепления концов. Испытания на изгиб в
значительной степени лишены этих недостатков. Однако какие-либо
официальные рекомендации по испытаниям на изгиб образцов с покрытием за исключением качественной оценки [1] отсутствуют.
При изготовлении образцов, покрытие в соответствии с принятой
технологией наносят на тонкий лист материала подложки с одной или
двух сторон. Зная параметры геометрии и механические константы материала подложки, а также толщину покрытия представляется возможным по результатам испытания рассчитать наиболее важные характеристики прочности и жёсткости.
Соотношение поперечных размеров образцов таково, что их ширина на порядок и более превышает толщину, лежащую в плоскости из148
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гиба. В этом случае изгиб образца происходит по цилиндрической поверхности.
Теория изгиба пластин из однородного материала в том числе ортотропного и, в частном случае, по цилиндрической поверхности подробно рассмотрена в [2].
В работе [3] дана общая теория расчёта составных стержней и
пластин. Частный случай цилиндрического изгиба монолитной составной пластины не рассматривают.
Цель исследования – получить основные расчётные зависимости
для обработки результатов испытания на статический изгиб образцов с
односторонними защитными покрытиями для вычисления характеристик их прочности и жёсткости.
Анализ напряженно-деформированного состояния образцов с покрытием в форме тонкой прямоугольной полосы, нагруженных по
трёхточечной схеме [4], вызывающей поперечный цилиндрический изгиб, или четырёхточечной [5], обеспечивающей чистый изгиб на среднем участке, позволил получить требуемые расчётные зависимости.
Обозначим толщину подложки и покрытия hi (здесь и далее индексу i=0 соответствует подложка, а i=1 – покрытие). Примем обычные допущения технической теории изгиба пластин малого прогиба: гипотезу
прямых нормалей и наличия недеформируемого в продольном
направлении 0X нейтрального слоя. Будем также считать, что все слои
материала параллельные нейтральному находятся в плоском деформированном состоянии и не давят один на другой. В результате получим:
- дифференциальное уравнение изогнутого нейтрального слоя
пластины
D ∂ w / ∂x 2 =
My
2

( 0 E 0 I 2 +μ 1 E 1 I 3 μ
)[ 1( h 0 +h1 - z 0 ) -μ 0 z 0 ] / 2 ,
D = E 0 I 0 + E 1 I1 -μ

(1)
(2)

где D – так называемая цилиндрическая жёсткость монолитной двухслойной пластины; z0 – расстояние между нейтральным слоем и
наружным слоем подложки; – Ei и µi – соответственно модули Юнга и
коэффициенты Пуассона.
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Условия отсутствия погонных цепных усилий Tx и Ty, записанные с
учётом совместных стеснённых деформаций продольных элементов в
виде балок-полосок единичной ширины, приводят к зависимостям:
E 0 I 2 + E 1 I 3 -(

μ

E 0 h 0 + 1 E 1 h1 ) [
μ

0

( µ 0E 0I 2 + µ 1E 1I 3 ) - (

μ

(h

1

0

+h1 - z 0 )μ
- 0 z 0 ]/ 2 = 0

0
E 0h 0 + E 1h1)  µ 1( h 0 + h1 -z 0 ) - µ 0 z 0  / 2 =

(3)
(4)

Здесь и выше введены сокращения:

[

 (h0 -z 0 ) 3 + z 3  / 3;
I0 =
0



]

2
I 2 =( h 0 -z 0 ) - z 02 / 2 ;

[

 (h0 +h1 -z 0 ) 3 - (h0 -z 0 ) 3  / 3;
I1 =



]

2
2
I 3 =( h 0 +h1 -z 0 ) -( h 0 -z 0 ) / 2 ;

μ2
E i = E i /( 1 - i )

Дифференциальное уравнение изогнутого нейтрального слоя пластины (1) аналогично дифференциальному уравнению изгиба соответствующей балки и его решения могут быть найдены как непосредственным интегрированием (1), так и простой заменой изгибной жёсткости балки EI в известных балочных решениях на цилиндрическую
жёсткость пластины D.
Все вышеприведённые зависимости имеют место в пределах линейной упругости материалов подложки и покрытия.
Зная геометрические параметры образца и механические константы материала основы, а также вычислив D по результатам его испытания на изгиб, решают систему трёх нелинейных уравнений (2) – (4) относительно искомых E1, µ1 и z0.
Как показали расчёты, относительно малая толщина покрытий и,
как правило, высокая их эластичность даже при значительном различии в коэффициентах Пуассона основы и покрытия не вызывают существенных поперечных деформаций образцов, что позволяет принять
εy=0.
В этом случае, система разрешающих уравнений упрощается и сокращается до двух относительно E1 и z0:
=
D E 0I 0 + E 1I 1 ,
0,5 E 0h 02 + E 1h1( h1+ 2h 0 )  / ( E 0h 0 + E 1h1)
z=
0

(5)
(6)

Для определения нормальных напряжений в подложке (- z0 ≤ z ≤
≤ h0-z0) и покрытии (h0 – z0 ≤ z ≤ h0+h1-z0) используется формула (7), а
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для касательных напряжений, возникающих при поперечном изгибе
между покрытием и подложкой – (8):
σ

xi

= - E iM y z / D

=
τ zx ( z z=
0 - h0 )
E 1Q xzS 1 / D

(7)
(8)

Таким образом, в рамках предположений технической теории изгиба тонких пластин, получены:
- основные зависимости изгиба монолитной двухслойной пластины
по цилиндрической поверхности;
- уравнения и формулы для определения характеристик прочности
и жёсткости материала покрытий по результатам статических испытаний образцов на изгиб.
Так как решение предложенных уравнений вручную представляет
неоправданно высокую трудоёмкость, разработано программное обеспечение для автоматизации вычислений.
Поскольку материал покрытия, как правило, обладает более низким, чем у основы модулем продольной упругости, предлагаемая методика ограничена линейной упругостью последней.
Литература: 1. Материалы лакокрасочные. Метод определения
эластичности плёнки при изгибе: ГОСТ 6806-73. – (СТ СЭВ 2546-80). –
М.: Государственный комитет СССР по стандартам. 2. Суслов В.П.
Строительная механика корабля и основы теории упругости /
В.П. Суслов, Ю.П. Кочанов, В.Н. Спихтаренко. – Л.: Судостроение,
1972. – 720 с. 3. Ржаницин А.Р. Составные стержни и пластинки. – М.:
Стройиздат, 1986. – 316 с. 4. Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб: ГОСТ 4648-71. – М.: Комитет стандартизации и метрологии СССР. 5. Стекло и изделия из него. Определение прочности на изгиб. Испытание на образце, опирающемся на две точки (четыре точки
изгиба): ГОСТ 32281.3 – 2013 – (EN 1288 – 3:2000). – М.: Стандартинформ, 2014. – 7 с.
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УДК 621.431.36

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗУ НА ВОДНОМУ
ТРАНСПОРТІ
Автори: Ю.О. Шаповалов, канд. техн. наук, доц., М.М. Семенов, ст. викладач, Н.В. Коробєйнікова , асистент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Біогаз виникає внаслідок розкладу органічної субстанції в результаті анаеробного мікробіологічного процесу (метанового бродіння). Як
продукт обміну речовин при цьому утворюється суміш газів, що отримала назву біогаз. Інтерес до біогазу як альтернативного палива виник
завдяки екологічно чистому процесу його спалювання та можливості
отримання біогазу в місцевих умовах [1]. Крім того, стрімке зростання
цін на нафтопродукти і природний газ обумовлює необхідність інтенсифікації робіт з пошуку і освоєнню альтернативних джерел енергії. Для
України один із пріоритетних напрямків досліджень у цій сфері – отримання енергії з біомаси тваринного і рослинного походження, твердих
побутових відходів та каналізаційних стоків [2].
Для перевезення газу необхідно високе його стиснення, щоб можна
було запасати в балонах необхідну кількість цього палива. Але таке застосування біогазу не економічно, по-перше, через необхідність застосування багатоступінчастої компресорної установки, по-друге, через
дуже жорсткі вимоги до техніки безпеки. Якщо зібрати біогаз та очистити його від вуглекислого газу та домішок, то отриманий газ називають
біометаном. Його можна закачувати в особливі резервуари, відвозити
на заправочні станції. Екологи зауважують, що згораючий в двигуні газ
не виділяє шкідливих викидів, крім того, знижується попит на вуглеводневі види палива, економляться значні кошти в бюджеті.
На думку тих, хто розробляє схеми переробки, біометан – оптимальний вид палива. Не викидається нічого: солома, макуха та інші відходи сільського господарства так само йдуть в хід і переробляються. З
точки зору співвідношення "ціна-якість", претензій до ланцюжка немає.
Біометан за собівартістю виходить набагато дешевше, ніж аналогічна
кількість дизельного палива.
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Слід зазначити, що використання природного газу, основою якого є
метан, як альтернативного палива в Україні почалося вже давно [3].
Економічна вигода від такого переходу очевидна. Природний газ виявився майже вдвічі дешевшим за пропан, який значно вигідніший за
бензин. Біометан має ті ж характеристики, що й природний газ. Тому
його можна вільно застосовувати в двигунах, які пристосовані під природний газ.
Вигода від виробництва і застосування біометана:
– зниження енергетичної напруженості в країнах, де відсутні природні джерела енергії;
– вирішення проблем з утилізацією органічних відходів;
– різке зниження концентрації шкідливих речовин у вихлопних газах двигунів;
– збільшення терміну служби двигунів внутрішнього згоряння, за
рахунок незмивною масляної плівки.
У всьому світі виробництву біометана приділяється величезна увага (США, країни Західної Європи, Китай тощо), так як він вважається
паливом майбутнього, адже це паливо, що добувається практично з нічого, а скоріше з того, що становить велику загрозу для людства – з відходів.
Дизельні двигуни найчастіше не переводяться повністю на біометан, оскільки в такому разі довелося б серйозно модифікувати сам двигун. Зазвичай встановлюється гібридний газодизельний варіант. У циліндри подається біометан, але в кінці такту стиснення надходить також невелика порція дизельного палива. Вона підпалює біометан, який
не може самостійно спалахнути від стиснення. У циліндрах перед займанням знаходиться приблизно 70% біометану і 30% дизельного палива. Крім прямої економічної вигоди є і ряд інших переваг газобалонного обладнання (ГБО). Перш за все, ГБО є всього лише додатковою
системою і не вимагає глобальної переробки двигуна. Поряд з цим, воно дозволяє використовувати як біометан, так і традиційні види палива
в одному двигуні. Біометан набагато менше забруднює масло в двигуні, і заміну масла можна проводити рідше. Приблизно на 70% знижується викид шкідливих речовин в атмосферу. Газоповітряна суміш
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зменшує утворення нагару на поршнях і голівці блоку циліндрів. Збільшується і термін служби свічок. Оскільки біометан володіє високим октановим числом, він не викликає в двигуні детонаційні процеси. Двигун
з ГБО працює тихіше. На газодизельних двигунах спостерігається підвищення потужності і досягнення максимального крутного моменту на
більш низьких обертах. [4].
Проблеми, які вимагають вирішення при використанні біометану на
водному транспорті: [5]
1. безпечне зберігання біометану в стисненому або зрідженому
стані на припортових територіях та розвиток мереж заправочних станцій на спеціалізованих причалах;
2. зберігання біометану на судні. В теперішній час зберігати біометан на судні простіше в стисному вигляді. Для СЕУ великої потужності
зі значною тривалюстю автономного плавання перспективним може
бути кріогенний спосіб зберігання;
3. організація робочого процесу суднового двигуна, який працює на
біометані. Ця проблема може бути вирішена порівняно легко так як мається досвід використання біометану в установках стаціонарної енергетики та наземному транспорті;
4. виконання жорстких вимог до безпеки експлуатації суднових
двигунів, з урахуванням їх переобладнання на біометан.
Аналіз можливостей отримання та використання біогазу виявив,
що для транспортних засобів слід використовувати виключно очищений та збагачений біогаз – біометан. Для використання біометану на
водному транспорті необхідно вирішувати зазначенні вище проблеми в
кожному окремому випадку з урахуванням їх економічної доцільності.
Список використаних літературних джерел: 1. Біопалива (технологія, машини і обладнання) / [В. О. Дубровін, М. О. Корчемний, І. П. Масло та ін. ]. – К. : Енергетика і електрифікація, 2004 –256 с. 2. Калетнік
Г.М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК
України: навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк. – Вінниця : Енозіс,
2008. – 192 с. 3. Чаговець В.М., Козак В.Р., Орлов І.О. Природний газ як
моторне паливо. Перспективи використання на транспорті. / VII
Міжнародна конференція "Нафта та газ 2003", с.4. 4. Карпенко В.І. Пе154
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рспективи отримання палива з використанням природних і штучно
створених біосистем/ Карпенко В. І., Чернишенко Д. В. // Україна: людина, суспільство, природа: міжнародна наукова студентська конференція: тези доп. – К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 1995. – С. 25.
5. Епифанов В.С. Експлуатация судовых энергетических установок на
природном газе. / М.: Изд-во "ТрансЛит", 2010 – 216 с.

УДК 504.5

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Автори: В.В. Благодатний, канд. техн. наук, доц., О.В. Литош, канд.
техн. наук, доц., В.В. Коваленко, студент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Зварювальні роботи належать до числа найбільш поширених технологічних процесів у промисловості, зокрема, вони широко застосовуються на підприємствах суднобудування та суднового машинобудування. Проведення таких робіт призводить до інтенсивного забруднення
повітря як робочої зони, так і навколишнього середовища. До того ж
зварювальні пости, як правило, розосереджені по підприємству, інколи,
навіть у межах одного цеху може бути декілька джерел забруднення із
різноплановим впливом на довкілля. Тому розробка високоефективних
засобів очищення повітря від шкідливих викидів зварювального виробництва дозволить суттєво підвищити екологічну безпеку підприємств
машинобудівного комплексу. Вибір обладнання повинен мати системний характер і базуватися на сучасних методах досліджень.
Проведено аналіз впливу робіт з ручного, автоматичного та напівавтоматичного електродугового зварювання на стан атмосферного
повітря. Встановлено якісний склад шкідливих речовин, що виділяються
у атмосферу при проведенні зварювальних робіт на підприємствах суднового машинобудування . Основними забруднювачами є як аерозолі,
так і газоподібні речовини, зокрема оксиди нікелю, заліза, міді, титану,
кремнію, магнію, алюмінію, сполуки марганцю і хрому; азоту двоокис,
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вуглецю окис. Визначено діапазони обсягів забруднень цими речовинами на прикладі ПАТ "Завод Екватор".
Розроблено методику вибору екологічно та економічно ефективних
технічних рішень засобів очищення повітря від шкідливих викидів зварювального виробництва. До складу методики входять блоки розрахунку викидів шкідливих речовин у атмосферу; прогнозування платежів за
забруднення навколишнього середовища; оцінки індивідуального ризику працівників зварювального виробництва та збитків внаслідок їх професійних захворювань; розрахунку виробничої вентиляції; визначення
техніко – економічних показників систем і засобів очищення повітря;
оцінки еколого – економічної ефективності природоохоронних заходів.
Згідно з розробленою методикою проведений порівняльний аналіз
раціональних варіантів очищення повітря зварювального виробництва.
За результатами аналізу для очищення повітря при зварювальних роботах прийнята технологічна схема з використанням контактного плівкового апарата та іонообмінного фільтру, яка може використовуватися
спільно з місцевою витяжною системою вентиляції з консольноповоротним краном на стаціонарних зварювальних постах в цехах заводу.
Як показали проведені дослідження, розроблена установка забезпечують очищення повітря при проведенні зварювальних робіт від аерозолів та газоподібних шкідливих домішок з необхідною ефективністю.

УДК 667.64:678.026

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
З ПІДВИЩЕНИМИ АДГЕЗІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ СЕУ
Автори: М.В. Браїло, О.С. Кобельник, В.Д. Нігалатій
Херсонська державна морська академія, Херсон

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні галузь судноплаваства широко розповсюджена та має достатньо високий попит
на світовому ринку. Експлуатація суден у критичних умовах призводить
до зменшення ресурсу роботи деталей та механізмів. Актуальною про156

Секція № 3 Енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці

блемою є корозія металів, у тому числі у зв’язку із експлуатацією деталей у агресивних середовищах. Розроблення матеріалів для покриття
металевих деталей та механізмів з підвищеними антикорозійними властивостями є актуальним і перспективним. Важливою характеристикою,
яка впливає на стійкість покриттів у агресивних середовищах, є їх адгезійна міцність. Попередньо нами встановлено оптимальний вміст твердника гарячого тверднення для полімерних покриттів з підвищеними
експлуатаційними характеристиками – ізо-метилтетрагідрофталевий
ангідрид (ІЗО-МТГФА) (ТУ 2494-015-14331137-2012) у епоксидному олігомері ЕД-20 (ГОСТ 10587-84) та температуру зшивання, при якій матеріал відзначається максимальними показниками адгезійних властивостей. На сьогодні, порівняно з епоксидним зв’язувачем, широко використовують матриці для формування композитів на основі поліефірних
смол. Виходячи з цього, актуальним і перспективним є формування
зв’язувачів на основі епоксидних та поліефірних смол.
Мета роботи – дослідити адгезійні властивості полімерних композитів на основі епоксидного та поліефірного олігомерів.
Матеріали та методика дослідження. З метою формування матриці для композитних матеріалів (КМ) з поліпшеними адгезійними властивостями використовували наступні інгредієнти: 1) низькомолекулярний епоксидний діановий олігомер марки ЕД-20; 2) ортофталева насичена передприскорена літтєва поліефірна смола Norsodyne O 12335
AL; 3) твердник гарячого тверднення для епоксидних смол – ізометилтетрагідрофталевий ангідрид (ІЗО-МТГФА); 4) твердник для поліефірних смол – Бутанокс-М50 (Butanox-M50), що є перекисом метилетилетилкетону (МЕКП); 5) кобальтовий прискорювач (6%-ний розчин октоату кобальту в толуолі) (КбП) – використовується як каталізатор під
час процесу полімеризації ненасичених поліефірних смол.
З метою визначення оптимального співвідношення між концентрацією епоксидної та поліефірної смол у зв’язувачі досліджували адгезійну міцність при відриві та зсуві і залишкові напруження у матриці. Співвідношення концентрації поліефірної смоли Norsodyne O 12335 AL змінювали у межах: q = (0…200) мас.ч. на 100 мас.ч. епоксидного олігомеру марки ЕД-20. Концентрацію твердників у композиціях та температуру
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зшивання встановлено відповідно до попередніх результатів дослідження.
Результати досліджень та їх обговорення. На початковому етапі
було досліджено адгезійні властивості та залишкові напруження
у матриці за різного вмісту поліефірної смоли Norsodyne O 12335 AL у
епоксидному олігомері ЕД-20.
Аналізуючи отримані результати дослідження можна констатувати,
що при збільшенні вмісту смоли Norsodyne O 12335 AL у композиції
значно підвищуються адгезійні властивості та зменшуються показники
залишкових напружень у матриці. При цьому слід зазначити, що максимальні показники адгезійної міцності при відриві та зсуві має матеріал
за вмісту поліефірної смоли у кількості q = 40…60 мас.ч. За такого наповнення адгезійна міцність при відриві зростає від σа = 43,7 МПа (матеріал на основі епоксидного олігомеру ЕД-20 та твердника ІЗО-МТГФА
без додавання поліефірної смоли) до σа = 68,9 МПа (при додаванні
смоли Norsodyne O 12335 AL за вмісту q = 40 мас.ч.). Водночас адгезійна міцність при зсуві підвищується від τ = 6,9 МПа до τ = 17,2 МПа.
Додатково експериментально встановлено, що показники залишкових напружень матеріалу зменшуються за вмісту поліефірної смоли у
діапазоні q = 40…60 мас.ч. від σз = 2,7 МПа (для немодифікованої епоксидної смоли) до σз = 1,6 МПа.
На наступному етапі досліджували вплив кобальтового прискорювача за вмісту q = 0,1 мас.ч. на властивості розробленого матеріалу.
Встановлено, що введення прискорювача у композиції призводить до
зниження показників адгезійних властивостей та підвищення залишкових напружень у КМ.
Висновки. Експериментально доведено, що для формування покриттів з поліпшеними адгезійними властивостями необхідно використовувати композицію наступного складу: епоксидний олігомер марки ЕД20 (q = 100 мас.ч.), поліефірна смола марки Norsodyne O 12335 AL
(q = 40…60 мас.ч.), твердник Butanox-М50 (q = 1 мас.ч.), твердник ІЗОМТГФА (q = 50 мас.ч). За температури зшивання T = 493 К такий композитний матеріал відзначається наступними властивостями: адгезійна
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міцність при відриві – σа = 64,2…69,1 МПа , адгезійна міцність при зсуві – τ = 15,3…18,4 МПа, залишкові напруження – σз = 1,6…1,7 МПа.
Встановлено, що введення кобальтового прискорювача за вмісту
(q = 0,1 мас.ч.) до розробленої композиції призводить до погіршення адгезійних властивостей матеріалу та підвищення показників залишкових
напружень.
УДК 667.64:678.026

НОВЫЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ
КОМПОЗИТЫ С ПОВЫШЕННЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ
Авторы: А.В. Букетов, д-р техн. наук, проф., А.В. Акимов, ст. преподаватель

Херсонская государственная морская академия, Херсон

В настоящее время в разных отраслях техники особое значение
приобретает применение материалов на основе сетчатых полимеров
благодаря их высокой твердости, химической и термической стойкости,
низкой деформируемости под действием нагрузок. По объему производства, степени потребления и качественным показателям ведущее
место среди них занимают эпоксидные связующие.
Использование эпоксидных смол в различных отраслях техники в
качестве клеев, огне- и коррозионностойких покрытий, компаундов и
связующих в производстве композиционных материалов предопределяет поиск новых модифицирующих добавок для обеспечения эпоксидным композитам пониженной горючести и высоких деформационнопрочностных свойств, удовлетворяющих требованиям большинства отраслей промышленности.
Для снижения пожарной опасности помимо активных средств предупреждения и защиты от развития очага пожара, в конструкции должна использоваться пассивная защита, затрудняющая возникновение и
предотвращающая развитие очага пожара, т.е. должны применяться
материалы, имеющие низкую пожарную опасность. Таким образом, создание полимерных материалов с пониженной горючестью и повышенными физико-механическими свойствами, которые применяются для
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защиты энергетического механического и энергетического оборудования, представляет собой весьма актуальную задачу. Это не только поиск оптимального замедлителя горения для конкретного материала и
снижения его горючести, а также сохранение и улучшение всего комплекса свойств полимера.
Для снижения горючести эпоксидных полимеров, относящихся к
классу карбонизующихся материалов, в качестве замедлителей горения эффективнее использовать фосфорсодержащие соединения, инициирующие процессы карбонизации. Как показал проведенный анализ,
для решения поставленной проблемы в качестве модифицирующих
добавок можно использовать пластификатор-антипирен трихлорэтилфосфат (ТХЭФ), одновременно пластифицирующий эпоксидную матрицу и снижающий ее горючесть. В качестве отвердителя эпоксидного
олигомера применялся полиэтиленполиамин (ПЭПА).
В связи с этим применение ТХЭФ, содержащего в своем составе
ингибиторы горения, такие как фосфор Р и хлор Cl, оказывает влияние
на процессы структурирования полимера при воздействии на него повышенных температур, что позволяет нивелировать недостатки эпоксидных полимеров – их легкую воспламеняемость и высокую горючесть.
Пиролиз ТХЭФ происходит в температурном интервале, близком к
температуре разложения эпоксидного полимера, что обеспечивает
эффективное влияние продуктов его разложения на деструкцию эпоксидной композиции. При введении ТХЭФ увеличивается выход карбонизованных структур, а также при пиролизе образуется Cl, который, попадая в газовую фазу, разбавляет горючие газы, снижая концентрационный предел воспламенения. Такие изменения в конденсированной и
газовой фазах проявляются в процессе горения. Полученный материал
не будет поддерживать горение на воздухе и относится по показателям, характеризующим процессы воспламенения и горения, к трудносгораемым материалам. Для снижения горючести эпоксидных полимеров огромную роль играют свойства кокса. В связи с этим необходимо исследование теплозащитных свойств кокса, формирование которо-
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го происходит медленно, а сам кокс, образующийся в результате реакции, обладает низкими теплозащитными свойствами.
При введении в композицию ТХЭФ характерными будут более высокие скорости формирования и роста кокса. При сгорании материалов, не содержащих в составе ТХЭФ, кокс имеет однородную структуру, не разделяющуюся без разрушения, а материал, содержащий
ТХЭФ при сгорании, будет образовывать кокс, на поверхности которого
формируется пенококс, имеющий высокую пористость и легко отделяющийся из-за наличия газовой прослойки между основной частью кокса
и пенококса. Образование газовой прослойки может быть связано с
большой вязкостью пиролизующейся модифицированной композиции,
затрудняющей выход газов пиролиза. Чем выше теплозащитные свойства коксов, тем ниже горючесть композиции.
Проведенное моделирование изменения физико-механических
свойств показало, что при введении в эпоксидный олигомер ТХЭФ будут увеличиваться (примерно в 2 раза) разрушающее напряжение при
изгибе и (примерно в 2…2,5 раза) ударная вязкость.
Проведенный анализ показал возможность направленного регулирования физико-механических и теплофизических свойств эпоксидных
композитов за счет изменения рецептурного состава композиционного
материала с приданием ему комплекса новых свойств.

УДК 621.472

НОВІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГІДРОХВИЛЬОВИХ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ СУДЕН
Автор: В.О. Настасенко, канд. техн. наук, проф.
Херсонська державна морська академія, Херсон

Вступ. Аналіз стану проблеми та постановка завдання. В сучасних умовах все більше уваги приділяєтся нетрадиційній судновій
енергетиці, що обумовлено не тільки потребою економії палив на базі
нафти і газу, а й потребою зменшення шкідливих викидів від їх спалювання. Останній фактор перевів проблему з частної (економити чи не
економити паливо – вирішував судновласник) до планетарної – потреби
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зменшення загрози парникового ефекту, до якого ведуть викиди CO2 в
атмосферу. Дана проблема є загальною для суспільства, тому для її
розв’язання впроваджуються програми ООН і провідні суднові компанії
світу почали розробку екологічно чистих суден. Таким чином, вірішення
проблеми розробки екологічно чистих суден є актуальною задачою,
яка має велике практичне значення. Серед основних шляхів її вирішення найбільш ефективними визнані ті, що пов’язані з використанням
нетрадиційної суднової енергетики, до якої відносяться: 1) водневі паливні елементи, 2) сонячна, 3) вітрова, 4) гідрохвильова енергетика.
Якщо першим трьом видам в сучаснному флоті придається велика
увага [1], то використання гідрохвильової енергетики в цій же роботі [1]
визнане неможливим. Однак в останні роки з’явився ряд проектів суден
[2 – 4] які передбачають таку можливість, тому аналіз реальних конструкцій і умов використання гідрохвильових енергетичних систем на
транспортному флоті є головною метою виконуваної роботи. Технікоекономічні дослідження енергетичного потенцалу і визначення найбільш ефективного напрямку їх розвитку становлять наукову новизну
виконуваної роботи. Її реалізація має велике значення для суспільства,
оскільки дозволяє саме на цьому напрямку сконцентрувати наукові і
матеріально-технічні ресурси і зменшити витрати на нераціональні
шляхи.
Основний зміст роботи. Аналіз відомих проектів екологічно чистих суден, в т.ч. Японської суднобудівельної компанії Nippon Yusen
Kaisha (NYK) –“Super Eco Ship 2030” [5] та ECOmarinepower показав, що
в них не передбачена гідрохвильова енергетика, однак у проекті “E/S
ORCELLE” порому 2025 року Шведської фірми Wallenius Wilhelmsen [2]
вона запропонована і діє за рахунок коливання хвилями платформ –
плавників, встановлених на днищі корпусу. При русі плавника вверх, через систему важелів і поршень закачується вода у гідроціліндр, а при
коливанні вниз – поршень видавлює з цього гідроціліндра струмінь води
під великим тиском, який направлений на лопатні водяного колеса, що
пов’язане з валом ротора електрогенератора і обертає його, і веде далі
до вироблення електричного струму.
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Аналіз енергетичних можливостей даної гідрохвильової системи
показав [6], що при площі 12 платформ-плавників 12×15×14=2520 м2, їх
загальна потужність буде залежати від кута і частоти їх коливання хвилями, які, в свою чергу, залежать від висоти і періоду хвиль. При висоті
хвиль від підошви до гребня h = 1 м, які на Балтиці діють влітку значну
частину часу рейсів (тому ця висота прийнята в роботі [6] відправною
для аналізу потужностей гідрохвильових електроенергетичних ситем),
потужність двох перших платформ-плавників становитиме 0,45 МВт. В
даній системі перша пара платформ в носовому і кормовому блоках відбирає ≈ 80% потужності хвиль, друга ≈ 20%, а третя – практично не
працює. Тому сумарна потужність 2-х блоків системи становить величину ≈ 1 МВт. При висоті хвиль h = 5 м (зони штормів з більшою висотою хвиль рекомендується суднам обходити), сумарна потужність 2-х
блоків системи складає величину ≈ 2 МВт, що становить ≈ 25% від потужності головних двигунів цього порому, тому дана система може використовуватися, лише як додаткова до базових суднових ДВЗ.
Однак суттевим недоліком даної системи є зовнішне розташування
плавників, тому вони можуть бути пошкоджені великими хвилями, але
найбільшою небезпекою для такого судна є посадка на мілину, наслідком якої буде невідворотня поломка системи, а її уламки можуть пошкодити корпус судна. Можливо тому інші розробники екологічно чистих
суден [5] не використали таку систему в своїх проектах.
Інші проекти суднової гідрохвильової енергетичної системи [3, 4]
можуть бути створені на базі прибережних електростанцій, розроблених Стефаном Сегеном, професором лабораторії Subsea Technology of
Coppe (Бразилія) [3]. Програма даних досліджень та технологічного розвитку гідрохвильової енергетики проводиться Національним Агентством Електричної Енергії (NAEE) Бразилії.
В проектах [3, 4] з обох боків корпусу баржі встановлені важелі з
поплавками, які рухаються при підйомі і опусканні їх хвилями і створюють тиск в ємності з водою, аналогічно попередньому варіанту, тому
процес перетворення енергії та к.к.д. даної системи теж аналогічні попердньому вваріанту. Її енергетичний потенціал при дії хвиль висотою
1 м, довжині важелів l = 10 м і діаметрі поплавків d = 5 м для 6-ти попла163
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вків (більша кількість обмежена з умови відновлення дії хвиль вздовж
корпусу судна) становить ≈ 2 МВт [6]. При висоті хвиль 5 м потужність
досягне ≈ 4 МВт, що достатньо для повної заміни ДВЗ на даному судні,
але така висота хвиль – не завжди трапляється на переході судна, тому
більш реальною є середня потужність у 2 МВт.
Однак виконаний в роботі [6] аналіз проектів [3, 4] показав, що перенесення прибережної конструкції на судно – проблематичне, оскільки
разом з поплавками підіймається і опускається його корпус, тому відносно нього величина підйому і опускання важелів суттево зменшується,
що відповідно зменшує потужність системи у 2 – 3 рази. Інші недоліки
даної системи – аналогічні попереднім, а в судновому варіанті до них
додаються: складність проходження вузькістей плавання і швартовки, а
також обмеження простору при використанні палуби для перевезення
вантажів.
Усувають вказані недоліки гідрохвильові електрогенератори маятникового типу [7], у яких вантажі, що перевозить судно в захищеному
від дії хвиль корпусі, розміщені в секторах з дуговою основою, які вільно
встановлені на опорні ролики. Це надає секторам стійку орієнтацію до
центра Землі і вони мають можливість коливання відносно положень корпусу судна при нахилі його хвилями, яке через опорні ролики і редуктори передається валам ротрів електрогенераторів. В даній системі вилучені холості ходи, які мають системи [2 – 4], що збільшує їх к.к.д. в
2 рази.
Аналіз даної системи в роботі [6] показав, що її потужності достатньо для повної заміни суднових ДВЗ. Наприклад, для судна довжиною
70 м з вантажем 2250 т при висоті хвиль 1 м потужність становить
3.8 МВт, а при висоті 5 м досягає 6,5 МВт, тому вони здатні в сьогодення повністю замінити головні суднові ДВЗ. Окрім більшої потужності,
перевагою даних систем є захищеність від дії хвиль корпсом судна.
Висновки. Найкращі показники з потужності та ккд забезпечують
маятникові гідрохвильові електрогенераторні системи опорно-дугового
типу [7], які здатні повністю замінити суднові ДВЗ, тому вони рекомендуються для екологічно чистих суден.
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Перехід на світлодіодне освітлення – один із перспективних напрямів впровадження енергозберігаючих технологій. Світильники на базі
світлодіодів використовуються для освітлення споруд, будівель та
прилеглих до них територій, офісних та виробничих приміщень тощо.
Основним привабливим фактором світлодіодних (LED) технологій є
принципово більш високий, порівняно з іншими доступними джерелами
світла, рівень світловіддачі, що забезпечує значний економічний ефект
(за даними [1] зменшення витрат електроенергії на освітлення та витрат на обслуговування складає до 50%).
Крім зазначених високої світлової віддачі та великого ресурсу роботи, до числа переваг LED світильників можна також віднести відсутність затримки при ввімкненні; відсутність пульсацій світового потоку;
можливість отримання світлового потоку різного спектрального складу;
висока стійкість до зовнішнього впливу (вологість, пил, вібрації); елект165
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ро- та вибухобезпечність; висока технологічність при масовому виробництві.
Однак слід приймати до уваги певні недоліки LED систем, які створюють ряд проблем для їх повномасштабного впровадження. Світловіддача світлодіодного джерела світла залежить від температури, при
якій функціонують світлодіоди. При температурах понад +80 0С їх світловіддача значно знижується, а при температурах більше +150 0С – наближується до нуля [2]. Тому виникає задача розробити і впровадити
таку систему терморегулювання світлодіодних джерел світла, яка забезпечить необхідні значення світлового потоку, строку служби і надійність при відносно невисокій вартості всього виробу.
Охолодження світлодіодних систем освітлення забезпечують пасивним чи активним методами.
Пасивними системами охолодження світлодіодних модулів прийнято називати такі, в яких відвід тепла забезпечується радіатором з теплопровідного матеріалу і природною конвекцією повітря. Активними системами охолодження світлодіодних модулів прийнято називати такі, в
яких тепло відводиться не тільки вільною конвекцією з площі радіатора,
а й за допомогою примусово створюваного
руху повітряного чи рідинного середовища.
На рис.1 представлена конструкція термосифонної системи охолодження світлодіодного світильника. Особливістю даної конструкціє є те, що світлодіодний модуль який
складається з світлодіода 6, корпусарефлектора 5 та теплопровідної підложки 7,
кріпиться на пластину 4 з високим показником теплопровідності. До цієї пластині кріпиться термосифон 1, завдяки якому тепло
Рис. 1. Поперечний переріз
світлодіодного світильника
с термосифонною системою
охолодження
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Результати розрахунку термосифонної
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системи охолодження світильника з потужним світлодіодом CREE ML-B
наведені на рис.2 у вигляді графічних залежностей розрахункової площі
конденсатора від температури кристалу світлодіода в діапазоні від номінальної робочої tmin=100°C до максимально допустимої за документацією tmax = = 150°C, для трьох варіантів теплоносіїв: ацетону, метанолу та фреону-113.

Рис. 2. Залежність розрахункової площі конденсатора
від температури кристалу світлодіода для різних теплоносіїв:
1 – фреон-113; 2 – ацетон; 3 – метанол

Висновки. Запропоновано конструкцію системи охолодження світлодіодних світильників. Наведено результати розрахунку термосифонної системи охолодження світильника з потужним світлодіодом
CREE ML-B для трьох варіантів теплоносіїв: ацетону, метанолу та фреону-113.
Список літератури. 1. Айзенберг, Ю. Б. Энергоэффективное
освещение. Проблемы и решения [Текст] / Ю.Б Айзенберг, О.В. Малахова, – Энергосвет. – 2010. – №6(11). 2. Староверов, К. А. Системы
охлаждения для светодиодов [Текст] // К.А. Староверов, – Новости
электроники. – 2008. – №17
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ
В ПУЧКАХ, ЭКРАНИРОВАННЫХ СЕТКАМИ КРУГЛЫХ ТРУБ
Авторы: Б.В. Дымо*, канд. техн. наук, С.Ю. Пастухов*, инженер,
С.Н. Анастасенко*, канд. техн. наук, В.Ф. Чегринцев**, конструктор 1й
категории

*Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
Николаев,
**ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект", Николаев

Верификационное моделирование теплоотдачи, экранированной
сетками одиночной трубы, результаты которого представлены в работе
[1], показало хорошую сходимость численного и физического экспериментов. На основании этого был сделан вывод о принципиальной возможности моделирования процессов теплоотдачи, протекающих в пучках круглых труб с сетчатым оребрением, средствами конечноэлементного анализа Ansys Fluent.
В настоящем докладе представлены результаты моделирования
теплоотдачи первых трех рядов шахматного пучка труб, экранированных сетками.
Разработана математическая модель процесса течения в пучке
труб. В качестве базовой выбрана переходная модель переноса сдвиговых напряжений (Transition Sheat Stress model).
Предложено использовать две геометрические модели: первую –
для моделирования теплоотдачи в 1м и 3м рядах труб (нечетные), а
вторую – для 2го (четного) ряда. Это позволило увеличить число шагов
расчетной сетки в каждой геометрической модели и соответственно
уменьшить расчетную погрешность.
Исследовалась теплоотдача в диапазоне чисел Рейнольдса
Re = 5000–35000 с шагом в 5000. Число Рейнольдса рассчитывалось
по скорости потока в узком сечении пучка, которая изменялась в диапазоне от 6,5 до 45 м/с.
Коэффициенты теплоотдачи определялись по полному тепловому
потоку и перепадам температур, рассчитанным по значениям среднеинтегральных температур поверхности труб.
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Коэффициенты полного гидравлического сопротивления определялись средствами программного пакета Ansys Fluent.
В ходе прогностического конечно-элементного моделирования
теплоотдачи при поперечном обтекании пучка экранированных сетками
круглых труб было проведено 14 численных экспериментов.
В результате моделирования установлено, что теплоотдача в пучке практически стабилизируется уже на втором ряду труб и с достаточной точностью аппроксимируется следующими уравнениям:
– для первого ряда
Nu f = 0,099 Re 0,75
;
f
– для второго и третьего рядов
Nu f = 0,116 Re 0,75
,
f

Также поучены данные по полному гидравлическому сопротивлению по рядам труб в пучке.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
высокая степень турбулизации потока вследствие наличия сетчатых
экранов приводит к более быстрой, по сравнению с пучками неоребренных гладких труб, стабилизации теплоотдачи и гидравлического сопротивления. При этом теплоотдача первого ряда составляет 85 % от теплоотдачи второго и третьего рядов, в то время как для 1го и 2го ряда
гладкого пучка этот показатель составляет 60 % и 70 % соответственно.
Анализ данных по гидравлическому сопротивлению показывает,
что значения коэффициентов полного гидравлического сопротивления
лежат в пределах 1,16–1,26, что практически соответствует данным
для пучков гладких труб. Таким образом, экранирование сетками труб в
пучке не приводит к изменению значений гидравлического сопротивления. Это указывает на влияние экранирования только на составляющую трения полного сопротивления поперечно обтекаемых труб, значения которой не превышают 10 % от полного гидравлического сопротивления.
В целом выполненный комплекс математического моделирования
показал высокую тепловую эффективность применения трубчатых поверхностей экранированных сетками в составе пучков с поперечным
обтеканием труб.
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Литература. 1. Дымо, Б. В. Численное моделирование процессов
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
ДЛЯ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА В СУДОВЫХ УСТАНОВКАХ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Автор: А.А. Зубарев, ст. преподаватель

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Вступление. Применяемые в судовой энергетике системы
осушения воздуха, построенные на классических методах –
адсорбционного, абсорбционного и конденсационного осушения –
приводят к значительному усложнению системы кондиционирования
воздуха и энергетической установки (ЭУ) судна вцелом. С другой
стороны, актуальным вопросом судовой энергетики является
утилизация вторичных энергоресурсов (ВЭР). Существующие системы
утилизации, чаще всего, реализуют когенерационные или тригенерационные схемы. Применение таких схем также приводит к
значительному усложнению ЭУ и использованию дополнительного
оборудования. Наиболее рациональным путем получения необходимого результата при использовании ВЭР является разработка и
применение новых технологий и технических решений.
Постановка задачи, цель В судовых условиях применение
низкопотенциальной энергии ВЭР (60°С–150°С) достаточно ограничено, поэтому технологии использования этой теплоты заслуживают
особого внимания.
Существуют принципиально новые технологии, которые базируются на термоакустическом эффекте – возникновении акустических
колебаний в объеме резонатора, которые вызваны разностью
170

Секція № 3 Енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці

температур. Термоакустические аппараты (ТА) бывают двух типов –
тепловые двигатели (ТАД) или тепловые насосы (ТАН).
Конструкции ТАД имеют ряд преимуществ относительно
механических устройств: отсутствие движущихся частей, простота
конструкции, отсутствие вредных выбросов. Некоторые современные
ТАД способны работать от температурной разницы в 30°С. Это
позволяет использовать низкотемпературные ВЭР для решения самых
разнообразных задач – производства механической или электрической
энергии, задач охлаждения или осушения воздуха и других.

Рис. 1. Принципиальная схема термоакустической установки

Рассмотрение проблемы. В ТАД разница температур генерирует
звуковые волны – мощные пульсации, применение которых возможно в
системах осушения воздуха. Рассмотрению процессов взаимодействия
акустических волн с насыщенным воздухом посвящены статьи ряда
авторов [2,3].
Показано, что в такой системе устанавливается неустойчивое
равновесие, которое приводит к коагуляции капель. Данная неустойчивость обусловлена двумя причинами.
Во-первых, в области с повышенной концентрацией капель растет
скорость газа, а значит, уменьшается давление, что вызывает дальнейшее увеличение плотности числа частиц (механизм Бернулли).
Во-вторых, при определённых условиях более существенным
оказывается механизм, связанный с эффектом стесненности,
состоящем в увеличении силы стоксовского трения в области с
повышенной концентрацией частиц.
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Эксперименты проводились в диапазоне частот акустических волн
100–300 Гц. Исследования авторов показали, что наиболее эффективным является поле с частотой 170-200 Гц. В лабораторных
условиях
интенсивность
конденсации
насыщенного
воздуха
увеличилась в 20-30 раз.
Существует принципиальная возможность использовать ТАД в
таких системах как источник мощного акустического поля. Известно,
что ТАД устойчиво работают на таких частотах. Следует ожидать, что
мощное акустическое поле позволит увеличить количество центров
конденсации и обеспечить последующие укрупнение и отведение
частиц влаги из обрабатываемого потока воздуха.
Термоакустические технологии относительно новые и находятся в
состоянии интенсивного развития, поэтому есть все основания
предполагать появление осушителей воздуха использующих этот
эффект. При этом температурный уровень используемых ВЭР не будет
превышать указанные 90°С–150°С. Можно ожидать, что использование
предлагаемого решения позволит повысить надёжность работы ЭУ за
счет улучшения обработки воздуха в судовых установках
кондиционирования.
Список литературы: 1. Коробко В.В. Сучасні тенденції розвитку
технології
використання
вторинних
енергоресурсів.
//Сучасні
інформаційні та інноваційні технології на транспорті. Міжн. наук.-техн.
конференція. Херсон. 2010р. 2. Немцов Б.Е., Эйдман В.Я.
Коллективный эффект конденсации капель под действием звука. //
Акуст. журн. 1989. Т. 35. Вып. 5. С. 882-886. 3. Арамян А.Р. и др.
Исследование звукових волн, генерируемых ударной волной
антиградовой пушки. // Акуст. журн. 2011. Т. 57. Вып. 3. С. 426-430.
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УЧЕТ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПРИ ВЫНУЖДЕННЫХ
КОЛЕБАНИЯХ ЛОПАТОК ТУРБОМАШИН
Авторы: А.С. Каиров, д-р техн. наук, проф., С.А.Моргун

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Исследуется влияние демпфирования в местах контакта лопаток
с диском, а также в местах соединения лопаток на частоты вынужденных колебаний лопаточного венца. Подобные системы являются неконсервативными из-за наличия неконсервативных сил внутреннего
трения в материале и поверхностного трения в местах фрикционных
контактных зон (контакт демпферных связей и пера лопатки, контакт
хвостовика с диском, контакт лопаток по бандажным полкам). Решение
задачи о вынужденных колебаниях такой конструкции при помощи
принципа суперпозиции является некорректным [1−3]. Оно может быть
получено при помощи разложения нестационарной возмущающей сил
в ряд Фурье с последующим отысканием решения для требуемой гармоники. Также этот способ может быть применен для определения амплитуды резонансных колебаний лопаточного венца.
Рассмотрим метод исследования вынужденных колебаний, представляющий собой венец рабочих лопаток турбины с замкнутыми на
круг связями. Конструкционное демпфирование происходит вследствие
трения, возникающего при проскальзывании друг относительно друга
контактирующих поверхностей демпферных связей и пера лопатки;
бандажных полок соседних лопаток, а также хвостовиков лопаток и
елочных пазов диска. Основываясь на исследованиях конструкционного гистерезиса, приведенных в работах [3] и форме вышеуказанных поверхностей, можно сделать вывод, что при их контакте возможно как
полное, так и неполное проскальзывание. В общем случае, когда возможно и полное проскальзывание по контактным поверхностям демпфера и лопатки, и бандажных полок относительно друг друга, венец
представляет собой модель, в которой сечения лопатки и демпферной
связи в середине зоны контакта, а также боковые поверхности бандажных полок якобы связаны "пружинной связью" заданной жесткости. Варьируя жесткостью "пружины", можно получить зависимости для раз173
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личных условий: от жесткого закрепления до полного проскальзывания
[2].
Возмущающая колебания венца переменная газодинамическая
сила F может быть вычислена следующим образом:
∞

F = F0 + ∑ [Fk cos(kΩt ) + Pk sin (kΩt )]

(1)

k =1

где F0 – постоянный член разложения Фурье, вызывающий статический
изгиб лопатки; Fk и Pk – амплитуды вынужденных колебаний лопатки
при coskΩt и sinkΩt соответственно; Ω – частота вынужденных колебаний лопаточного венца; k – номер гармоники возмущающей силы.
Далее определение возмущающей газодинамической силы производится методом энергетического баланса, то есть работа внешней
нагрузки на перемещениях системы за один период колебаний равна
работе сил внутреннего и поверхностного трения за этот же самый период:
Aг = A∆1 + A∆ 2
(2)
где Аг – работа газодинамических сил; АΔ1 – работа сил внутреннего
трения; АΔ2 – работа сил поверхностного трения.
Для замкнутого на круг венца лопаток с учетом свойств его циклической симметрии все лопатки при колебаниях находятся в одинаковых
условиях, то есть соотношения (1, 2) можно записывать только для одной из них. Как уже было отмечено выше, параметр F может быть
определен из условия равенства работ левой и правой части уравнения (2), которые являются функциями параметра Ω и определяются из
для всех возможных вариантов контакта пера лопатки с демпферной
связью или контакта лопаток по бандажным полкам. Для описания
демпфирования при контакте зубьев хвостовика лопатки и выступов
паза диска также можно использовать приведенные выше зависимости.
Решив уравнение (2) возможно решить и уравнение (1), то есть определить частоты вынужденных колебаний лопаточного венца, как нелинейной системы.
Литература. 1. Каиров А. С. Колебания и напряженно-деформированное состояние венцов рабочих лопаток турбомашин при нарушении
циклической симметрии [Текст] / А. С. Каиров, С. А. Моргун // "Авиаци174
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онно-космическая техника и технология". Научно-технический журнал. – Харьков: Изд-во ФЛП Лысенко И. Б. – 2013, № 9. − С. 208-215.
2. Каиров А. С. Исследование колебаний диска с венцом рабочих лопаток турбомашин как циклически симметричной системы в поле центробежных сил [Текст] / А. С. Киров, С. А. Моргун // Вісник двигунобудування. Науковий журнал. – Запоріжжя: Видавничий комплекс АТ "Моторсіч". – 2013, № 1. − С.34-37. 3. Воробьев Ю. С. Колебания лопаточного
аппарата турбомашин [Текст] / Ю. С. Воробьев. – К.: Наук. думка,
1988. – 224 с.
УДК 621.577

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ
ВІДХІДНИХ ГАЗІВ СУДНОВОГО ДВЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ТЕРМОПРЕСОРА
Автори: Д.В. Коновалов, канд. техн. наук, доц., А.О. Джуринська, аспірантка, Г.О. Кобалава, аспірантка
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова, Херсон

Робота присвячена вирішенню задачі вдосконалення системи наддуву суднових двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) шляхом випаровувального охолодження наддувного повітря термопресором.
Одним з перспективних засобів удосконалення системи турбонаддуву є застосування термопресорних систем охолодження. Основним
елементом такої системи є термопресор (ТП), в якому здійснюється підвищення тиску повітря у процесі миттєвого випаровування води, упорскуваної в повітряний потік, прискорений до швидкості, близької звуковій. На випаровування води відводиться теплота від наддувного повітря, і як наслідок, знижується його температура.
Розроблено і проаналізовано схемне рішення (рис. 1), а також здійснено конструкторську проробку основних елементів системи термопресорного охолодження наддувного повітря суднового ДВЗ з розвиненою системою утилізації теплоти відхідних газів (турбокомпаундною) в
утилізаційному котлі (УК) двох тисків і отриманням додаткової потужно175
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сті утилізаційним турбогенератором (УТГ). Визначені енергетичні показники і геометричні параметри термопресорного апарату.
Аналіз ефективності схем проводився відносно традиційної схеми
охолодження наддувного повітря суднових ДВЗ. Розрахунки здійснені
для малообертового дизеля 5S50МС-С (MAN B&W) потужністю
Nе = 8300 кВт і n = 105 хв–1. Застосування ТП дозволяє зменшити роботу турбокомпресора на стиснення lк, а відтак і зменшити потужність
компресора на величину ∆Nк = 100...200 кВт (10...12 %). Зниження температури повітря в ТП становить ∆tтп = 110...160 °С, що дає змогу підвищити тиск повітря після ТК на ∆Ртп = 340...480 кПа (15...18 %). В свою
чергу, це забезпечує зменшення витрат в ТК, і як наслідок, температура
відхідних газів за УТ збільшується. При температурі газів на вході в УТ
tг1 = 300...400
°С,
температура
відхідних
газів
становитиме
tг2 = 220...300 °С, що на 15...25 °С вище ніж для традиційної схеми утилізації.
Відхідні гази
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Рис. 1. Схема термопресорної системи охолодження наддувного повітря суднового
ДВЗ з турбокомпаундною системою утилізації теплоти відхідних газів:
УК – утилізаційний котел; УТ – утилізаційна турбіна; СП – сепаратор пари;
ТЯ – теплий ящик; ПП – пароперегрівач; ЗСС – загальносуднові споживачі пари;
ССЕУ – споживачі суднової енергетичної установки; Н – насос; ЕГ – електрогенератор; Кн – конденсатор; ВР – віддільник рідини; ОНП – охолоджувач наддувного повітря; ЗВ – забортна вода; К – компресор; Т – турбіна
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Зменшення необхідної потужності турбіни ТК призводить до збільшення надлишкової кількості газу, який доцільно перепускати (байпасувати) повз ТК, завдяки чому зростає температура відхідних газів на
вході УК орієнтовно на величину ∆tук = 10...15 °С, що забезпечує збільшення теплової продуктивності УК (відповідно й паропродуктивності):
∆Qук = 150...300 кВт (10...15 %). Додаткову кількість отриманої пари доцільно застосувати для приводу УТГ, тим самим зменшивши навантаження на суднову електростанцію, і відповідно, скоротити споживання
палива дизель-генераторами.
Аналіз роботи УТГ показує, що зростання теплової потужності в УК
двох тисків, дає змогу збільшити виробництво пари на ∆Dутг = 0,07...
…0,12 кг/с (250...430 кг/годину), що у свою чергу підвищує потужність
УТГ на ∆Nутг = 45...90 кВт (5...10 %), при зменшенні питомої витрати палива судновою електростанцією до ∆gе = 4...7 г/(кВт∙годину).

УДК 629.5.064.2: 504

СИМБІОТИЧНІ ЕНЕРГОУСТАНОВКИ ДЛЯ РІЧКОВИХ
СКЛАДЕНИХ СУДЕН

Автор: О.М. Маринець, канд. техн. наук, доц.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

У 2014 р. попит на ринку річкових перевезень зріс більш ніж на третину. За даними Державної служби статистики, у січні-жовтні 2014 вантажообіг річкових портів збільшився на 33,6% (до 4,4 млн. т) в порівнянні з аналогічним періодом 2013 р.
Річкові вантажоперевезення деяких компаній зросли ще більш значно. Наприклад, меткомпанія "Запоріжсталь" збільшила відвантаження
металопродукції водним транспортом на 67%. Агрокомпанія "Нібулон"
перевезла по річках 2 млн. т зерна – на 40% більше, ніж в 2013 р, і в
2015 р планує збільшити обсяг річкових перевезень ще на 50% (до
3 млн. т зерна).
Потенціал у річкових перевезень в Україні досить значний: в 1990 р
їх обсяг становив 66 млн. т. Стримуючим фактором подальшого розвитку вантажоперевезень є дефіцит флоту. На думку експертів, загальний
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дедвейт може бути поповнений за рахунок оренди іноземних суден
класу ріка-море і будівництва власних нових барж.
У зв'язку із зазначеним складені судна можуть бути добре затребувані на річках України.
Відповідно переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних, найдовша судноплавна ділянка знаходиться на
Дніпрі – 1004 км. На ріках Десна, Дністер, Стир, Горінь судноплавні ділянки мають довжину від 194 до 505 км. На Південному Бузі судноплавна ділянка м. Миколаїв – с. Олександрівка складає 134 км. Довжина
інших 13 судноплавних ділянок становить від 4 до 64 км.
Незначні відстані між портами не вимагають наявності великих запасів палива на борту річкових суден, що полегшує застосування в судновій енергетиці таких гібридних технологій як HEV, PHEV і Pne-PHEV.
Концепція Hybrid Electric Vehicle (HEV) відноситься до гібридних
транспортних засобів, в яких функція пересування забезпечується спільним використанням електричних і теплових двигунів.
Концепція Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) припускає підзарядку акумуляторних батарей транспортного засобу від зовнішнього джерела живлення.
Pne-PHEV – це пневматична альтернатива електричному гібриду.
Згідно Pne-PHEV-концепції стиснене повітря закачується в бортові ємності від зовнішнього джерела і його запас може поповнюватися в процесі експлуатації транспортного засобу.
У гібридних енергоустановках всі двигуни (електричні, теплові та
ін.) використовуються спільно. У симбіотичних енергоустановках двигуни можуть використовуватися як спільно, так і незалежно один від одного.
У доповіді розглянуті особливості створення симбіотичних енергоустановок на основі дизельних і газотурбінних двигунів. Представлені
варіанти компоновки СЕУ симбіотичного типу на складених судах. Показані їх еколого-економічні переваги над іншими типами енергетичних
установок для річкових складених суден.
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УДК 621.646.24

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ
ИНТЕРМЕТАЛЛИДА ТИТАН-НИКЕЛЬ
В ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ
Авторы: В.И. Пилипчак, доцент, В.А. Полищук, канд. техн. наук, доцент
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Термостатическая трубопроводная арматура (конденсатоотводчики, регуляторы температуры, смесители) применяются в промышленных системах пароснабжения технологического оборудования, масляных системах газотурбинных двигателей (ГТД) и двигателей внутреннего сгорания (ДВС), системах отопления (паровых, водяных) зданий и
др.
Основным элементом арматуры этого типа является термосиловой
привод (ТСП) исполнительного органа (ИО). Он выполнен в виде термобаллона или термосильфона, заполненных жидкостью специального
состава и имеет следующие недостатки: малая циклическая стойкость;
конструктивная и технологическая сложность; ограниченный рабочий
ход и развиваемое усилие; узкий диапазон регулирования; высокая
инерционность (время срабатывания, как правило, составляет от 30 до
120 с); относительно высокая стоимость; неремонтопригодность.
Создание конструкционных сплавов на основе интерметаллида титан-никель [1], обладающих эффектом термомеханической памяти
формы (ЭТПФ), открыло возможность их применения в термосиловом
приводе исполнительного органа термостатической трубопроводной
арматуры с целью ее конструктивного и технологического совершенствования, что позволит устранить вышеуказанные недостатки.
Работы в этом направлении начаты в 1990 г. научным подрядным
коллективом "Энергосистемы" (руководитель канд. техн. наук, доцент
Лобов И.В., с 1993 г. – ст. научн. сотрудник Пилипчак В.И.) кафедры
технической теплофизики и судовых паропроизводящих установок (зав.
кафедрой д-р техн. наук, проф. Рыжков С.В.).
Выполнен комплекс научно-исследовательских и проектноконструкторских работ, изготовлены опытные образцы трубопроводной
арматуры и проведены ее промышленные испытания, организовано
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мелкосерийное производство термостатических конденсатоотводчиков
с ЭТПФ и их внедрение на промышленных предприятиях Украины.
В работах по созданию нового типа термостатической трубопроводной арматуры принимали участие: ст. научн. сотрудник Албантов
А.К. (инициатор направления работ); канд. техн. наук, ст. научн. сотрудник Ершов В.В.; канд. техн. наук, ст. научн. сотрудник Мамарин
В.В., канд. техн. наук, ст. научн. сотрудник Мирошниченко В.Н., мл.
научн. сотрудник, аспирант Козленко А.А., мл. научн. сотрудник, аспирант Полищук В.А., инженер Барановский С.Н., техник Данилкина Н.Н.).
Научно-исследовательские работы (руководитель ст. научн. сотрудник Пилипчак В.И.) выполнялись в составе ряда комплексных госбюджетных тем (научный руководитель д-р техн. наук, профессор Рыжков С.С.).
Анализ [3, 4] показал, что термосиловые элементы ТСП ИО термостатической арматуры с конструктивной и технологической точек зрения рационально выполнять в виде цилиндрических пружин сжатия из
конструкционных сплавов ТН-1 и ВСП-1 (диаметр проволоки
d = 2·10-3 м).
На основании анализа результатов экспериментальных исследований установлено:
- максимальное полезное усилие при восстановлении памяти
формы развивает пружинный силовой элемент с диаметром и шагом
навивки 2d и 4d, охлажденный после термообработки в печи с минимальным темпом 0,013 оС/с и прошедший не менее 100 циклов термосилового циклирования (ТСЦ);
- остаточная деформация пружинного силового элемента после
100 циклов ТСЦ при температуре ниже температуры начала прямого
мартенситного превращения (Мн > t) составляет 30 % от максимально
возможной;
- восстановление памяти формы пружинным силовым элементом
при температуре выше температуры начала обратного мартенситного
превращения (t > Ан) происходит практически мгновенно и не превышает 1 с.
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Разработан и запатентован способ изготовления цилиндрических
пружинных силовых элементов из конструкционного сплава ВСП-1 [5].
Выполнена разработка конструкций термостатической арматуры с
ЭТПФ:
- конденсатоотводчиков с условным диаметром (dу) от 15 до 50 мм
и рабочим давлением до 0,1 МПа;
- регуляторов температуры систем горячего водоснабжения (dу от
15 до 40 мм);
- регулятора температуры маслосистем ГТД.
Термосиловой привод ИО арматуры содержит один или несколько
подвижных штоков с установленными на них цилиндрическими пружинными силовыми элементами с количеством витков n от 4 до 12.
Масса одного силового элемента (n = 12) составляет (5…6) 10-3 кг.
Разработанные конструкции трубопроводной арматуры защищены
патентами Украины [6, 7].
Промышленные испытания конденсатоотводчиков всех типоразмеров проведены на Херсонском судостроительном ПО, заводе "Океан" (г. Николаев), Вознесенском мясокомбинате и консервном заводе
(Николаевская обл.), ПО "Экватор" (г. Николаев), Ясиновском коксохимичемком комбинате (г. Макеевка, Донецкая обл.). Конденсатоотводчики обеспечивали непрерывный отвод конденсата без потерь пара. Давление пара перед потребителями повышалось, а его расход снижался.
Внедрение разработок осуществлялось на основании хозяйственных договоров с предприятиями различных отраслей промышленности
Украины. Внедрено более 400 конденсатоотводчиков. Последний конденсатоотводчик установлен на Ясиновском коксохимическом комбинате в 2013 г.
Создан новый тип термостатической арматуры с ЭТПМ. По сравнению с традиционной термостатической арматурой она обладает следующими преимуществами:
- конструктивная и технологическая простота;
- ремонтопригодность;
- низкая инерционность (постоянная времени не более 2…3 с);
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- миниатюрность конструкций (массогабаритные характеристики в
2…3 раза ниже);
- стоимость на порядок ниже:
- больший срок службы из-за высокой циклической стойкости термосиловых элементов (105…107 циклов);
- отсутствие потерь пара (в конденсатоотводчиках).
Список использованных источников. 1. Чернов Д.Б. Прогнозирование влияния легирования на характеристики "памяти" формы в
сплавах Ti–Ni [Текст] / Д. Б. Чернов // Сб "Сплавы со свойствами
сверхупругости и памяти формы". – К. : Институт металлофизики АН
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УДК 667.64:678.026

РОЗРОБЛЕННЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ПАЛУБНИХ МЕХАНІЗМІВ ВІД ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ
Автори: О.О. Сапронов, Н.М. Букетова, О.В. Лещенко
Херсонська державна морська академія, Херсон

Вступ. Розвиток морського і річкового транспорту потребує удосконалення виробництва і водночас зниження витрат на експлуатацію,
відновлення і ремонт суднового устаткування. На сьогодні значних збитків завдає корозія, впливу якої в першу чергу зазнають палубні механізми. Тому експлуатація механізмів чи конструктивних елементів під дією низьких температур та високої вологості ставить умови створення
нових матеріалів та захисних покриттів на їх основі. Широкий комплекс
властивостей епоксидних композитів дозволяє використовувати їх як
захисні покриття. Не зважаючи на значну кількість інформації про дослідження властивостей епоксикомпозитів, все більшої уваги приділяють
практичному застосуванню таких матеріалів і дослідження їх поведінки
в умовах експлуатації.
Мета роботи – розробити епоксикомпозитні покриття для захисту
устаткування від впливу агресивних середовищ.
Матеріали та методика дослідження. Для формування композитних матеріалів використано епоксидний діановий олігомер марки ЕД-20
(ГОСТ 10587-84), твердник поліетиленполіамін (ПЕПА) (ТУ 6-05-241202-78). Як наповнювач використано частки оксиду алюмінію (Al2O3) з
дисперсністю 60…63 мкм та дрібнодисперсні частки бору кристалічного
(БК) з дисперсністю 8..12 мкм.
Корозійну тривкість захисних покриттів визначали двома методами.
Перший метод передбачав експериментальні дослідження в лабораторних умовах, в результаті чого аналізували зміну опору і ємності зразків
у часі під впливом агресивних середовищ. Другий метод передбачав
експериментальні дослідження зразків в природних умовах під впливом
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річкової води і змінних температур у діапазоні ΔТ = (258…298) ± 2 К
впродовж часу τ = 250 діб.
Обговорення результатів експерименту. Найменшими показниками опору у річковій воді (R = 180…190 кОм∙см2) впродовж τ = 30 діб
досліджень відзначається епоксидна матриця. Слід зауважити, що в
20 %-ному розчині сірчаної кислоти опір матриці значно нижчий –
R = 165…180 кОм∙см2, а в 20 %-ному розчині лугу – R = 175…
…200 кОм∙см2. Незначні показники опору опосередковано свідчать про
початкову стадію утворення підплівкової корозії. Додаткові дослідження
ємності покриттів корелюють з наведеним вище результатами. Доведено, що впродовж витримки покриттів у агресивних середовищах
(τ = 30 діб) найвищими значенням ємності відзначається епоксидна матриця: у річковій воді – С = 36…40 пФ/см2, у 20 %-ному розчині сірчаної
кислоти – С = 36…44 пФ/см2, у 20 %-ному розчині лугу – С = 30…
…40 пФ/см2. Підвищення показників ємності з часом свідчить про набухання захисного покриття внаслідок дифузії у полімер агресивного середовища.
Для антикорозійного захисту палубних механізмів, що експлуатуються у агресивних середовищах, досліджували розроблені захисні покриття на основі епоксидного зв’язувача з двокомпонентним бідисперсним наповнювачем. Випробовували чотири варіанти антикорозійного
КП: матриця (контрольний зразок);
КП 1 (Al2O3 (70 мас.ч.) +
+ БК (35 мас.ч.)); КП 2 (Al2O3 (80 мас.ч.) + БК (30 мас.ч.)); КП 3
(Al2O3 (60 мас.ч.) + БК (40 мас.ч.)).
Встановлено, що у річковій воді опір покриттів КП 3 із вмістом часток оксиду алюмінію (60 мас.ч.) і бору кристалічного (40 мас.ч.) є найвищим серед усіх досліджуваних зразків і становить R = 248…
…250 кОм∙см2, при цьому значення ємності коливається в межах
С = 20…23 пФ/см2. Додатково у 20 %-ному розчині сірчаної кислоти опір
КП 3 змінюється в межах – R = 286…287 кОм∙см2, а значення ємності –
С = 20…22 пФ/см2. При дослідженні у 20 %-ному розчині лужного середовища опір КП 3 змінюється в межах – R = 295…300 кОм∙см2, а значення ємності – С = 20…27 пФ/см2. Отже, покриття із вмістом часток оксиду алюмінію (60 мас.ч.) і бору кристалічного (40 мас.ч.) є бар’єром
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для проникнення агресивних середовищ до металевої основи. При
цьому не утворюються наскрізні дефекти, підтвердженням чого є незначна зміна опору (ΔR = 2…5 кОм∙см2) у вибраному часовому діапазоні досліджень. Тому, судячи з характеру залежностей опору та ємності,
зазначені покриття зберігають захисні властивості.
Візуальний аналіз поверхні зразків, які досліджували в природних
умовах під впливом річкової води і змінних температур у діапазоні
ΔТ = (258…298) ± 2 К впродовж τ = 250 діб підтверджує результати попередніх випробувань.
Для епоксидної матриці встановлено місцеве відшаровування і розтріскування, а також точкове крихке руйнування, яке вказує на перебіг
локальної корозії. При візуальному аналізі покриття КП 1 виявлено розтріскування і відшарування покриття, що супроводжуються втратою адгезії до металевої основи
При аналізі поверхні покриття КП 3 із вмістом часток:
Al2O3 (60 мас.ч.) + БК (40 мас.ч.) не виявлено дефектів поверхневого
шару, що є свідченням покращених антикорозійних властивостей матеріалу.
Висновки. Доведено, що покриття із вмістом часток:
Al2O3 (60 мас.ч.) + БК (40 мас.ч.) є бар’єром для проникнення агресивних середовищ до металевої основи. Розроблені антикорозійні матеріали заплановано для реалізації на суховантажному судні "Oles
Honchar" дедвейтом 6315 тонн, яке експлуатується в умовах впливу агресивних середовищ "річка – море".
УДК 621.182.12: 536.24

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ
СТРАТИФІКАЦІЇ В ЕЛЕКТРОАКТИВАТОРАХ МЕТОДОМ
КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СПЕКЛ-ІНТЕРОФЕРОМЕТРІЇ
Автори: Ю.О. Шаповалов, канд. тех. наук, доцент, М.М. Семенов, ст.
викладач
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаів
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днових установок, їх необхідно постійно вдосконалювати. У даний час
одними із самих перспективних методів очищення води, які впроваджуються в енергетику, є мембранні методи.
Мета роботи – підвищення ефективності електромембранного апарату шляхом інтенсифікації електролізного процесу за рахунок ефекту
Марангоні.
Як відомо, з рівняння Нерста – Планка:
j = − D(gradCi + Z iCi (F / RT )gradϕ ) + CiV ,
де, j – потік іонів, Ci – концентрація, Zi – валентність, F – число Фарадея, R – універсальна газова стала, T- абсолютна температура,
φ – потенціал,V – швидкість, інтенсифікація процесу може бути досягнута шляхом підвищення щільності потоку на поверхні мембрани при
зміні одного або декількох складових рівняння.
Проаналізувавши представлені на рис. 1 методи інтенсифікації масообміну можна зробити висновок про доцільність застосування негідродинамичних методів інтенсифікації. Як показує практика, найкращий
результат дає підвищення конвективних складових Сi і V. У цьому випадку відбувається руйнування з дифузійного шару з боку поверхні
мембрани.
У зв'язку зі складними масообміними процесами, які проходять в
примембраному шарі виникають труднощі в класифікації сил, що діють
при масообміні. Було проведено експериментальне вивчення конвекції
Марангоні, яке істотно ускладнюється наявністю гравітаційних течій.
Тому досліджені випадки лише щодо малих по висоті обсягів рідини.
Аналіз теоретичних і експериментальних робіт показав, що конвекція Марангоні впливає на гідродинаміку та тепломасообмін у примембраному шарі. Дослідження за допомогою електронної спеклінтерферометрії (рис. 2) показали, що при одночасному спостереженні
структури конвективних течій і “вморожених” у них полів концентрації
виявлено ряд нових явищ: деформація та розрив шару рідини; саморух
потоку в напрямку збільшення концентрації; автоколивання конвективного плину в рідині з вертикальною стратифікацією по концентрації;
граничний характер виникнення концентраційної течії Марангоні в тонких шарах.
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Методи інтенсифікації масопереносу
Гідродинамічний

Негідродинамічний

Збільшення швидкості
потоку
Турбулізация ядра потоку
Переривання дифузійного шару

Генерація мікровихрів

Скорочення між- мембранної відстані

Імпульсний
режим

Профілювання
мембран

Акустичне
поле

Введення у
канал йонообмін-ної
насадки

Магнітне поле

Заміна інертних сепараторів ионооб-

Електроосмос
II роду

Підвищення
температури

Вплив зовнішним фізичним полем

Развиток поверхні мембран

Ефект екзальтації

Введення процесів при i>iпр

Термоконвенція

Ефект Марангоні

Рис. 1 Методи інтенсифікації масо переносу

а) початок процесу електролізу

б) поява теплового шару на мембрані
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с) поява поляризаційної концентрації

г) початок конвекції Марангоні

д) межа стратифікації

є) розвинене стратіфікаційної течії

Рис. 2 Інтерферограма дослідження процесу електролізу

Наведені результати вказують на існування негідродинамичних
можливостей інтенсифікації масопереносу в електромембранній системі за рахунок сил Марангоні в зоні межфазної межі в потоці: прикордонний шар – мембрана.
УДК 004.75

СЕРВЕР ПРОЧНОСТНОГО АНАЛИЗА ПЛОСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Автор: Д.В. Рукавишников

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Решение задач прочности конструкций составляет основу современного подхода к проектированию и оптимизации принятых конструктивных решений. Основным численным методом анализа напряженного-деформированного состояния является метод конечных элементов.
Преимуществами данного метода являются универсальность, хорошая
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методологическая проработка, широкое представление в инженерном
ПО.
Однако, применение численных методов требует значительных
вычислительных ресурсов. Особенно это чувствительно при решении
мультифизических задач и многопараметрической оптимизации. Существующие в настоящее время системы инженерного анализа [1, 2] способны решать широкий спектр задач, однако их доступность (высокая
стоимость лицензии, потребность в высокопроизводительном оборудовании) в отдельных случаях может ограничить их применение. Решением проблемы может стать создание системы расчета через Интернет.
Одним из способов организации прочностных расчетов может быть
создание выделенного сервера прочностных расчетов.
В качестве рабочего прототипа был разработан сервер конечноэлементного анализа плоских конструкций. Основные характеристики
сервера:
1. Задание области производится в параметризованном виде. Данный подход удобен для дальнейшей оптимизации конструкций.
2. Ввод исходных данных производится в табличном виде непосредственно на Web-странице.
3. Триангуляция области производится равномерной сеткой, треугольниками, максимально приближенными к равносторонним.
4. Передача исходных данных на сервер в формате JSON
(JavaScript Object Notation). Данный формат наряду с XML (eXtensible
Markup Language) в настоящее время является стандартом де-факто в
качестве формата обмена данными между приложениями в Интернет.
Объектная природа формата JSON позволяет передавать структуры
данных любой сложности, а простой синтаксис позволяет достаточно
легко работать с данным форматом вручную.
5. Формирование конечно-элементной сетки и решение полученной СЛАУ реализовано в виде консольной утилиты, которая вызывается при помощи PHP.
6. Возврат результатов в формате DXF (Drawing eXchange Format).
Данный формат был выбран как наиболее распространённый формат
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обмена данными между CAD системами. Полученный файл содержит
рисунок расчетной области с указанием деформаций и напряжений.

Схема работы сервера прочностного анализа

Выводы: 1. Реализован сервер конечно-элементного анализа с
Web-интерфейсом. 2. Пробные расчеты показали принципиальную
применимость идеи проведения прочностных расчетов на удаленном
сервере. 3. Практическая целесообразность может состоять в возможности проведения сложных расчетов в условиях отсутствия непосредственного доступа к высокопроизводительному оборудованию (например, с мобильных устройств).
Список литературы: 1. Павлов С. CAE – технологии в 2013 году :
обзор достижений и анализ рынка [Электронный ресурс] / С. Павлов. ––
CAD/CAM/CAE Observer. –– №4(88). –– 2014. –– Режим доступа :
http://www.cadcamcae.lv/N88/08-18.pdf. 2. Синеокий Т. В. Обзор CA
/CAM/CAE-систем [Электронный ресурс] / Т.В. Синеокий. –– Режим доступа: http://www.cad.dp.ua/obzors/obzor-cad.php. 3. Fletcher, R. Practical
Methods of Optimization. Second Edition / R Fletcher. – N.-Y.: John Wiley &
Sons, 2004
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УДК 629.12.037.4

ИННОВАЦИОННЫЕ СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОДНОДИЗЕЛЬНОЙ МНОГОВАЛЬНОЙ ПРОПУЛЬСИВНОЙ
УСТАНОВКИ С ПЕРЕКРЫВАЮЩИМИСЯ ВИНТАМИ
Авторы: А.И. Тарабрин, канд. техн. наук, доцент, А.К. Чередниченко,
канд. техн. наук, доцент
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Преимущества однодвигательных одновальных пропульсивных
установок с малооборотными дизельными двигателями хорошо известны, что подтверждается преимущественным применением такой
схемы на морских транспортных судах. Данная концепция не всегда
возможна к реализации при больших мощностях энергетической установки, характерных для современных судов, так как при малых частотах вращения гребного вала значительно возрастает диаметр гребного
винта.
Авторским коллективом разработаны установки с передачей мощности от двигателя на перекрывающие друг друга гребные винты, с
размещением осей вращения в одной горизонтальной площади.
Во всех предлагаемых компоновках реализован принцип вращения
гребных винтов каждого борта в одном направлении, что обеспечивает
наложение потоков, создаваемых лопастями соседних винтов, в результате чего суммируются их гидродинамические реакции.
Схемные решения предусматривают варианты двухвальной
(рис. 1), четырехвальной (рис. 2) и шестивальной (рис. 3) однодвигательной пропульсивной установки.

Рис. 1. Однодизельная двухвальная
пропульсивная установка
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а)

б)

Рис. 2. Однодизельная четырехвальная пропульсивная установка: а) моноблочная
компоновка с двумя бортовыми двухвинтовыми секциями; б) блочная компоновка

а)

б)

Рис. 3 Однодизельная шестивальная пропульсивная установка: а) моноблочная
компоновка с двумя бортовыми трехвинтовыми секциями; б) блочная компоновка

Во всех предлагаемых выше проектных решениях, впрочем как и в
традиционных одновальных схемах, плоскость пера руля (рулей) размещена за гребными винтами, а сами винты находятся в зоне влияния
кормовой оконечности корпуса.
Известны технические решения, предусматривающие для формирования безвихревого набегающего на винт потока и уменьшения вибрации корпуса судна размещение гребного винта на максимально возможном удалении от корпуса. При этом предполагается два перьевых
рулевых устройства, с расположением рулей побортно (заявка 62192
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116397, Япония). Авторами такая схема предложена к реализации для
однодизельной двух- и трехвальной пропульсивной установки (рис. 4).

а)

б)

Рис. 4. Однодизельная многовальная пропульсивная установка с побортным расположением рулей: а) двухвальная; б) трехвальная

УДК 621.43

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЦИКЛОВ
НА НИЗКОКИПЯЩИХ ЖИДКОСТЯХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
ВТОРИЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ СУДОВОЙ
ДИЗЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Авторы: А.А. Андреев*, канд. техн. наук, доцент, Д.Н. Смагин**, директор, И.А. Самойленко***, канд. техн. наук, директор

*Херсонский филиал Национального университета кораблестроения имени
адмирала Макарова, Херсон,
**ООО "Мегаимпекс", Херсон,
***ООО "Мегатек-Украина", Херсон

Херсонский филиал Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, Недостаточность запасов ископаемых
топлив неизбежно приводит к их постоянному удорожанию и, как следствие, к увеличению доли затрат на производство энергии в себестоимости морских транспортных перевозок. Следует также учитывать
огромный экологический вред, наносимый при добыче и использовании
традиционных топлив. Все это однозначно требует перехода на энергосберегающие и энергоэффективные технологии, одним из перспективных направлений которых в судовой энергетике является утилиза193
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ция вторичных тепловых ресурсов судовой дизельной установки для
дополнительного производства механической энергии с возможным
дальнейшим преобразованием ее в электрическую.
Исследования по оценки целесообразности применения силовых
циклов на низкокипящих жидкостях для утилизации вторичных тепловых ресурсов объектов промышленной энергетики ведутся на кафедре
судового машиностроения и энергетики Херсонского филиала Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.
Были разработаны программы расчета теплофизических свойств низкокипящих жидкостей; произведен сбор и анализ данных по типам применяемых главных двигателей на различных типах морских судов
(фирма-производитель, тип, мощность главного двигателя, тип и водоизмещение судна), судовым потребителям тепловой энергии и источникам вторичных тепловых ресурсов; разработаны принципиальный
состав и схемы утилизационной силовой установки для более эффективного использования вторичного теплового потенциала судовой
энергетической установки; созданы математические модели утилизационной силовой установки и прикладные программ расчета на ПЭВМ.
Был отобран ряд перспективных рабочих тел с учетом их термодинамических свойств, термической стабильности, негорючести, экологической безопасности. Разработанные методики и программные комплексы позволили провести оптимизационные расчеты, выйти на конструктивные характеристики машин и аппаратов, найти режимные показатели работы установок.
УДК: 667.64:678.026

ВПЛИВ МІКРОДИСПЕРСНОГО КАРБОНАТУ СРІБЛА
НА ТЕПЛОСТІЙКІСТЬ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ
Автор: Д.О. Зінченко, аспірант

Херсонська державна морська академія, Херсон

Постановка проблеми. На сьогодні значну увагу приділяють довговічності технологічного устаткування, яке працює в умовах впливу
змінних температур. Тому розробка нових матеріалів з підвищеними
194

Секція № 3 Енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці

показниками теплофізичних характеристик є актуальним завданням сучасного матеріалознавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий і
практичний досвід при розробленні і дослідженні властивостей епоксикомпозитів висвітлено у працях багатьох авторів. Не менш важливим є
дослідження структурних процесів при нагріванні композитів, що дозволяє оцінити температурний діапазон їх використання.
Мета роботи – дослідити вплив карбонату срібла на теплостійкість
композитних матеріалів.
Результати досліджень та їх обговорення. Досліджували теплостійкість (за Мартенсом) композитів, наповнених мікродисперсними частками Ag2CO3 (q = 0,025…1,000 мас.ч.), у температурному діапазоні
ΔТ = 273…373 К.
Встановлено, що теплостійкість модифікованої ультразвуком епоксидної матриці становить Т = 341 К. Надалі введення Ag2CO3 за вмісту
q = 0,025…1,000 мас.ч. забезпечує підвищення теплостійкості КМ відносно матриці на ΔТ =19 К Т = 358…360 К. Це свідчить про фізикохімічну взаємодію активних центрів часток наповнювача із макромолекулами епоксидного зв’язувача.
Таблиця 1. Теплофізичні властивості КМ
Вміст карбонату аргентуму (Ag2CO3),
q, мас.ч.

Характеристика
Теплостійкість (за
Мартенсом), Т, К

матриця

0,025

0,050

0,100

0,250

0,500

1,000

341

358

358

359

358

358

360

Висновок: Встановлено підвищення теплостійкості композитів на
Т =17…19 К при введенні у епоксидний олігомер часток Ag2CO3 в межах q = 0,025…1,000 мас.ч. Це пояснюють гомогенізацією процесу полімеризації композитів (у діапазоні температур ΔТ = 273…373 К), внаслідок чого формується просторова сітка полімеру, у якій частки наповнювача рівномірно розподілені за об’ємом, що є важливим фактором
при структуроутворенні розроблених епоксидних композитів.
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УДК 621.182:628.583

МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
СУДНОВИХ КОТЛІВ
Автори: О.А. Єпіфанов, канд. техн. наук, доц., Б.В. Димо, канд. техн.
наук, проф., Ю.А. Долганов, канд. техн. наук, асистент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Процес експлуатації суднових паливних котлів супроводжується
утворенням шкідливих речовин, які забруднюють атмосферу та водний
басейн. До атмосфери викидаються продукти згоряння палива, у воду
зливаються реагенти та продукти хімічного очищення котлів. Основними шкідливими компонентами, які містяться в димових газах при спалюванні мазуту в котлах, є наступні: окисли сірки SO2 та SO3; окисли
азоту NОx; оксид CO та діоксид CO2 вуглецю; п’ятиоксид ванадію V2O5;
вуглеводні; бенз(а)сирен С20Н12; тверді частинки. Допоміжний котел паропродуктивністю 0,28 кг/с, що працює на мазуті, викидає до атмосфери 4 кг SO2 і 2,25 кг NОx за годину. Кількість твердих речовин в продуктах згоряння 1 кг мазуту в залежності від його складу та організації процесу спалювання може коливатися в межах 0,15…7,0 г. Відпрацьовані
розчини після очищення котлів містять речовини, що забруднюють забортну воду при їхньому зливі [1].
19 травня 2005 р. набули чинності вимоги Додатку VI від 26 вересня 1997 р. до МАРПОЛ-73/78, які встановлюють правила запобігання
забрудненню повітряного середовища з суден. Дата набрання чинності
для України 29 січня 2010 р. Правила цього Додатку встановлюють
межі викидів окислів азоту й сірки від СЕУ й забороняють навмисні викиди озоноруйнуючих речовин. Для зменшення викидів окислів азоту й
сірки до установлених меж мають застосовуватися системи очищення
продуктів згоряння палива. Стоки відходів як наслідок використання таких систем не повинні скидатися в закритих портах, гаванях і естуаріях.
Вміст сірки в будь-якому рідкому паливі, що використовується на суднах, не має перевищувати 4,5 % від загальної маси. Коли судна знаходяться в районах контролю викидів ЕСА (наприклад район Балтійського
моря) вміст сірки не повинен перевищувати 1,5 %. Ці вимоги з часом
стають більш жорсткішими: наприклад з 2011 р. вміст сірки в рідкому
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паливі не повинен перевищувати 3,5 %, а у районі ЕСА – 1,0 %. Це стосується й викидів NОx, які мають зменшитися з 2011 р. на 20 %, а з 2016
р. – ще на 74 % [2, 3].
Сумарний викид окислів сірки (SO2 + SO3) залежить від вмісту сірки
у паливі, що надходить до топки котла. Вміст SO2 в димових газах
відносно малий. Наприклад, для мазуту при вмісті в ньому горючої сірки
5 % він становить приблизно 0,3 %. SO3 утворюється з SO2 на кінцевому
етапі згоряння палива при наявності атмосферного кисню та за рахунок
каталізу на високотемпературних відкладеннях пароперегрівників. Його
вихід становить 2…5 % від SO2. Для зниження в продуктах згоряння
вмісту окислів сірки необхідно спалювання мазуту вести із гранично
малим коефіцієнтом надлишку повітря α, близьким до одиниці. Так, при
зниженні α від 1,05 до 1,01 вихід окислів сірки зменшується приблизно
на 30 %. Дослідження та розробка методів зниження викидів сполук
сірки ведуться по двох напрямках: видалення сірки з палива до його
спалювання та очищення від сполук сірки продуктів згоряння. Однак
мала концентрація SOx в димових газах значно утруднює вирішення питання їх очищення. Тому зараз шляхами зниження викидів SOx до атмосфери є використання малосір-чистих рідких палив, а також заміна
мазутів природним газом [1, 4].
Окисли азоту утворюються головним чином за рахунок азоту та
кисню повітря у високотемпературній області горіння (при температурах
більше 1500 оС) та в результаті окиснення власного азоту палива. Викид окислів азоту визначається концентрацією кисню у зоні горіння та
температурою процесу, крім того, суттєвий вплив має час перебування
компонентів в зоні високих температур. Зниженням коефіцієнта
надлишку повітря з 1,2 до 1,02 можна зменшити викиди NОx на 50…70
%. Подачею до топки холодного повітря або зменшенням температури
його підігріву, рециркуляцією димових газів до топки котла можна забезпечити температуру в зоні активного горіння нижче 1500 оС та пригнітити утворення NОx. Цього можна досягти скороченням до мінімуму
часу перебування палива в зоні максимальних температур топки за
рахунок організації відповідної аеродинаміки. В результаті випробувань
встановлено, що зниженням підігріву повітря на 100 °С можна зменши197
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ти викиди NОx приблизно на 15 %, а рециркуляцією до топки 25 % димових газів – майже у два рази [1, 4].
При двостадійному спалюванні палива в первинну зону горіння подається кількість повітря менша, ніж теоретично необхідна
(α = 0,8…0,95). У цій зоні відбувається неповне згоряння палива із частковою його газифікацією при зниженій температурі й, отже, зниженому
вмісті окислів азоту. У вторинну зону подається чисте повітря або збіднена паливоповітряна суміш для допалювання продуктів неповного
згоряння. Горіння йде при більш низькій температурі. Цей метод дозволяє зменшити кількість окислів азоту на 25…35 %. Такий же ефект дає
розтягнутий по довжині топки факел. При частковому навантаженні
котла знижується рівень температури в топці й, як наслідок, зменшується вихід NОx [4]. На суднах запроваджують й інші методи зменшення
викидів NОx до атмосфери, наприклад, метод селективного каталітичного відновлення, при якому гази змішують з аміаком в спеціальному
каталізаторі. У ньому при температурі 300… …400 оС відбувається перетворення NОx на N2 та Н2О [3].
При умові повного згоряння в димових газах вміщується незначна
кількість окису вуглецю, яка визначається дисоціацією двоокису вуглецю.
Концентрація СО збільшується зі зростанням температури горіння і
зменшенням концентрації вільного кисню. Експлуатаційні заходи з
підтримки мінімальної концентрації СО в продуктах згоряння зводяться
до забезпечення оптимального режиму спалювання палива в топках
котлів. Мінімальне утворення твердих частинок (сажі) досягається спалюванням мазуту у виді водопаливних емульсій. При цьому проявляються наступні позитивні ефекти: повне згоряння при більш низьких
коефіцієнтах надлишку повітря; економія чистого палива; зниження інтенсивності зовнішнього забруднення поверхонь нагріву; помітне зменшення шкідливих викидів (СО, сажі, SО2, окислів азоту NОx) [1, 4, 5].
Значного екологічного ефекту можна досягти застосуванням технології спалювання палива у низькотемпературному киплячому шарі. У
такому шарі може бути організоване якісне спалювання всіх видів палива: твердого, рідкого й газоподібного, з мінімальними викидами
шкідливих речовин. При спалюванні мазуту над дуттьовою решіткою
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створюється киплячий шар з інертного матеріалу: дрібного кварцового
піску, шамотної крихти й т.п.). Середній діаметр частинок шару 2…4 мм.
Завдяки низькій температурі в киплячому шарі (800…1000 оС) димові
гази практично не містять окислів азоту. Негорючий наповнювач в
киплячому шарі може бути активним по відношенню до шкідливих
газів, які утворюються при горінні. Уведення в якості такого наповнювача вапняку, вапна або доломіту дає можливість перевести у
твердий стан до 95 % SО2, що утворюється при згорянні сірки палива
[4].
Висновки. Покращення екологічних показників суднових котлів
можна досягти за рахунок: спалювання палива при коефіцієнтах
надлишку повітря близьких до одиниці; підтримання оптимального
співвідношення паливо-повітря на всіх режимах роботи; рециркуляції
частини димових газів до топки; організації двостадійного спалювання
палива; використання технології киплячого шару; застосування сучасних систем автоматичного регулювання горіння на основі мікропроцесорної техніки; використання замість рідкого палива газоподібного, а
також водопаливних емульсій.
Список використаної літератури. 1. Эксплуатация судовых котельных установок [Текст]: учеб. для высш. инж. мор. уч-щ / В. М. Федоренко, В. М. Залетов, В. И. Руденко, И. Г. Беляев. – М.: Транспорт, 1991. –
272 с. 2. Приложение VI к МАРПОЛ 73/78. Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www. mоrknіgа. ru. 3. Горбов, В. М. Энциклопедия судовой энергетики [Текст]: учеб-ник / В. М. Горбов, В. П. Кот. – Николаев: НУК, 2013. –
607 с. 4. Делягин, Г. Н. Теплогенерирующие установки [Текст]: учеб.
для ВУЗов / Г. Н. Делягин, В. И. Лебедев, Б. А. Пермяков. – М.: Стройиздат, 1986. – 559 с. 5. Денисенко, Н. И. Судовые котельные установки
[Текст]: учеб. для ВУЗов / Н. И. Денисенко, И. И. Костылев. – СПб.:
“Элмор”, 2005. – 288 с.

199

Cуднова енергетика: стан та проблеми

УДК 621.1

ОБОБЩЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРИ ТЕПЛООТДАЧЕ
ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ ВНУТРИ ТРУБЧАТЫХ КАНАЛОВ
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
Автор: В.В. Кузнецов, канд. техн. наук, доцент

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Теплопередающие устройства типа "газ"–"газ" широко применяются для утилизации теплоты отработавших газов энергетических установок (ЭУ) различного назначения, повышая таким образом их КПД. К
примеру, в паротурбинных установках такие устройства применяются в
качестве воздухоподогревателей котлов [1], в газотурбинных ЭУ – регенераторов регенеративных установок или нагревателей-утилизаторов воздушных турбинных теплоутилизирующих установок [2].
В случае увеличения тепловых потоков в таких теплопередающих
устройствах наблюдается увеличение массогабаритных показателей,
что не всегда приемлемо. Например, повышение степени регенерации
теплоты в гладкотрубных регенераторах или нагревателях-утилизаторах ведет к росту их массы, которая в определенных случаях может
превысить 100…120 т [2]. Эффективным методом ее снижения является интенсификация теплопередачи. Проблема интенсификации теплопередачи таких устройств связана с сопоставимостью в них коэффициентов теплоотдачи с обеих сторон теплопередачи.
Одним из результативных способов интенсификации теплопередачи является закрутка потока. На сегодняшний день закрученные потоки
успешно применяются в элементах газотурбинной техники для интенсификации процессов теплоотдачи [3, 4]. В этих работах представлены
эмпирические зависимости для расчета теплоотдачи закрученных потоков. Однако эти результаты имеют частный характер и нуждаются в
обобщении.
На основании теоретического решения с помощью теории подобия
выполнено обобщение имеющихся литературных данных по теплообмену и гидродинамическому сопротивлению для аксиальнолопаточного, тангенциального и шнекового способов закрутки потока в
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виде функции функции отношения окружной и осевой составляющих
касательного напряжения f (τ ϕ aτ 0 ) . Достоверность результатов обоб0

щения подтверждается допустимым значением погрешности 9% при
сравнении с экспериментальными данными других авторов. Полученные обобщенные зависимости показателей теплообмена и гидродинамического сопротивления закрученных потоков внутри трубчатых каналов позволяют корректно оценивать эффективность теплообмена на
основе аналогии Рейнольдса в диапазоне изменения коэффициентов
сопротивления f/f0=1…14.
Полученные результаты исследований показали, что применение
закрученных потоков внутри трубчатых каналов позволяет интенсифицировать теплоотдачу до уровня соответствующего значениям коэффициента качества интенсификатора К* = 0,55…0,7 по сравнению со
сферическими углублениями при низких числах Рейнольдса.
Предложенный подход может быть использован для обобщения,
результатов исследований теплоотдачи и гидродинамического сопротивления потоков в каналах теплопередающих устройств энергетических установок.
Список использованной литературы. 1. Бажан, П.И. Справочник по
теплообменным аппаратам [Текст]/ П.И. Бажан, Г.Е. Каневец, В.М. Селиверстов – М.: Машиностроение, 1989. 367с. 2. Кузнецов, В.В. Проектирование теплообменных аппаратов для ГТУ сложных циклов [Текст]/
В.В. Кузнецов, Д.Н. Соломонюк – Вісник НТУ „ХПІ”. Збірник наук.праць.
– Харків: НТУ „ХПІ”. – 2008.-№35. -С.78-88 3. Розробка та впровадження суднових ГТД ДП НВКГ "Зоря"–"Машпроект": Монографія [Текст] /
А.І. Хоменко, В.В. Романов, С.К.Чернов, А.А. Халатов, В.Є.Спіцин,
М.Г. Тройніч, В.О.Коваль, О.Ф.Головащенко – Миколаїв: видавництво
Торубари О.С., 2010. – 288 с. 4. Теплообмен и гидродинамика при циклонном охлаждении лопаток газовых турбин [Текст] / А.А. Халатов, В.В.
Романов, И.И. Борисов, Ю.Я.Дашевский, С.Д.Северин // ИТТФ НАН Украины. – Киев. – 2010. – 317 с.

201

Cуднова енергетика: стан та проблеми

УДК 628.165:621.44

ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КГПТУ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ
УКРАИНЫ
Авторы: С.А. Кузнецова, канд. техн. наук, доц., А.П. Шевцов, д-р техн.
наук, проф.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Особенностью контактных газопаротурбинных установок (КГПТУ)
является возможность выработки электрической, тепловой энергий и
опресненной воды [1, 2]. Именно эти типы энергии и пресная вода, используются как промышленными объектами, сельским хозяйством, так
и населением. В зависимости от особенностей производства, климатических условий и количества населения меняется их потребление [3,
4]. Поэтому необходимо провести исследования позволяющие определения эффективности применения этих установок в засушливых районах Украины в зависимости от приведенных выше особенностей.
Целью настоящей работы является определение эффективности
применения КГПТУ в засушливых районах Украины.
Достижение поставленной цели выполнено путем разработки и
определения показателей конкурентноспособности применения КГПТУ,
при выработке электрической, тепловой энергии и опресненной воды
при наличии существующих источников минерализированной воды.
Засушливые районы Украины выбраны с учетом дополнительной
потребности воды связанные с климатическими особенностями. Рассмотрены потребности в электрической и тепловой энергии, а также в
воде для производства и сельского хозяйства характерные этим районам.
В качестве показателей конкурентной способности КГПТУ при производстве:
- электрической энергии
ηе =

заУК
заУК
Qвн − Qпот
Q − QГПС
= т
,
Qвн
Qт

где ηе − коэффициент использования топлива для производства электрической энергии; Qвн= Qп − количество теплоты, которое получается
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заУК
заУК
при сгорании топлива в газопаротурбинной установке, кВт; Qпот
= QГПС

− количество теплоты газопаровой смеси за УК, которая теряется при
отводе ее в охлаждающую среду и с отходящими газами в контактном
конденсаторе, кВт.
- электрической и тепловой энергий
η

безопрес
КИТ

заТА
заТА
Qвн − Qпот
Qт − QГПС
=
=
,
Qвн
Qт

безопрес
− коэффициент использования топлива для производства
где η КИТ

электрической и тепловой энергии без опреснения минерализированзаТА
заТА
ной воды; Qпот
= QГПС
− количество теплоты газопаровой смеси за теп-

лообменным аппаратом, которое теряется при отводе ее в охлаждающую среду и с отходящими газами в контактном конденсаторе, кВт.
- электрической и тепловой энергий при опреснении минерализированной воды
cоопре
η КИТ
=

заКК
заКК
Qвн − Qпот
Q − Qпот
= т
Qвн
Qт

сопрес
− коэффициент использования топлива для производства
где η КИТ

электрической и тепловой энергий с опреснением минерализированной
заКК
= QгзаКК − количество теплоты газов за контактным конденсаводы; Qпот

тором, которые отводятся в окружающую среду, кВт
В результате исследований определены показатели для ГПА-16К
мощностью 16МВт при работе на жидком и газообразном топливах.
Тепловая энергия рассматривалась в виде горячей воды температурой
130°С для отопления или 150°С для промышленных нужд. При производстве электрической и тепловой энергий с опреснением минерализированой воды рассмотрены схемы с ступенчатым опреснительным
аппаратом с регенерацией теплоты последней ступени и с испарительным охладителем с регенерацией теплоты циркуляционной воды на
выходе из КК с последующим ее дополнительным охлаждением, как
наиболее эффективные по получению опресненной воды. Численные
значения этих показателей лежат в следующих диапазонах: для жидкобезопрес
сопрес
= 0,234…0,252; η КИТ
= 0,956…
го топлива ηе = 0,205…0,223; η КИТ
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безопрес
…0,983; а для газообразного топлива ηе = 0,221…0,240; η КИТ
= 0,248…

сопрес
…0,267; η КИТ
= 0,958…0,985.

Данные исследования показали, что получение опресненной воды
позволяет максимально использовать количество теплоты полученной
при сгорании топлива. Однако одновременное получение электрической
и тепловой энергии при опреснении минерализированной воды
значительно усложняет схему установки, поэтому ее использование
дополнительно необходимо подтверждать потребностями самих
регионов.
Литература. 1. Шевцов А.П., Кузнецова С.А., Мовчан С.М., Романов В.В., Рижков С.С., Івченко І.В., Чобенко В.М. Спосіб утилізації теплоти і маси робочого тіла в контактній газопаровій турбінній установці
на морському об’єкті. Патент на винахід №93308, реєстр25.01.2011,
публ.25.01.2011 бюл. №2; 2 Шевцов А.П. Контактные газопаротурбинные
установки "Водолей" – состояние и перспективы/ Сучасні технології
в машинобудуванні/ С.А.Кузнецова, О.С.Кучеренко, С.Н.Мовчан,
В.В.Романов, В.Н.Чобенко, А.П. Шевцов / Зб. наук. пр. − Вип.2. − Харків:
НТУ "ХПІ", 2008.− С. 197 − 209; 3 www.sity/com.ua; 4. www. guideboook.ua/industry.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
СЭУ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ НАЛИВНЫХ СУДОВ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ВЫГРУЗКЕ ВЯЗКИХ ГРУЗОВ
Автор: А.В. Щедролосев, д-р техн. наук, проф.

Херсонский филиал национального университета кораблестроения имени
адмирала Макарова, Херсон

Проведенный анализ путей совершенствования энергоиспользования СЭУ дизельных наливных судов показал, что рост стоимости
топлива, перераспределение статей теплового баланса современных
МОД и стремление к максимальному повышению экономичности СЭУ
поднимают актуальность проблем не только утилизации тепловых
потерь ГД, но и повышения экономичности вспомогательных установок
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СЭУ [6]. По результатам анализа установлено, что особенно большой
резерв энергетической экономичности вспомогательной СЭУ имеют
дизельные наливные суда с высокой относительной мощностью
электростанции и вспомогательных парогенераторов [6].
Мощным резервом снижения транспортных затрат универсальных
наливных судов является разрешение одной из сложнейших проблем
по снижению температурного режима перевозимых вязких грузов [6].
При транспортировке нефтехимических и других вязких грузов
значительные дополнительные материальные затраты вызываются
необходимыми
технологическими
операциями
связанными
с
подогревом грузов при наливе, перевозке и выгрузке. Особенно эти
затраты
сказываются
на
эксплуатационных
показателях
универсальных малых и средних танкеров, снабженцев, продуктовозов,
химовозов, бункеровщиков, судов предназначенных для перевозки
асфальто-смолистых веществ, битумов, бункерного топлива [6].
Необходимость существенного подогрева перевозимых вязких
грузов вызвана, в первую очередь, такими физическими свойствами
этих продуктов как плотность, вязкость, текучесть, подвижность,
температура застывания, теплоемкость и т.д.
Погруженные в подогретом состоянии вязкие грузы в процессе
перевозки остывают, первоначальная температура их снижается,
приближаясь к температуре застывания. В связи с недопустимостью
застывания груза, требующего для его разогрева больших затрат
времени и энергии, необходимо поддержание его температуры на
уровне выше предельно допустимой температуры застывания на
5…100С.
Регламентируемые соответствующими ГОСТами температуры
застывания вязких нефтепродуктов находятся в интервале температур
от –5 до +250С. Только высокопарафинистые нефти и топочные
высоковязкие мазуты имеют температуру застывания до +420С.
Установленная, в соответствии с требованиями, начальная
температура при применении циркуляционного подогрева вступает в
противоречие с предельной вязкостью груза допускающей работу
центробежных циркуляционных насосов. По анализам принимаемых
температуры поддержания и начальной температуры предвари205
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тельного подогрева можно сделать вывод, что в тепловых расчетах их
значительно завышают до +43…500С. Следовательно, применяемые
на универсальных малых и средних наливных судах погружные
грузовые
центробежные
насосы,
используемые
в
качестве
циркуляционных, уже на начальной стадии подогрева груза вызывают
дополнительные затраты энергии и расходы топлива.
Выполненные
ранее
теоретические
исследования
по
использованию
винтовых
грузовых
насосов
в
качестве
циркуляционных, в системах подогрева жидких грузов показали
возможности эффективного применения винтовых негерметичных
насосов (ВНН) уже на начальной стадии подогрева груза, начиная от
допустимой температуры остывания [2-5].
Проведенное исследование по эффективности применения ВНН в
качестве грузовых (после их несложной конструктивной доработки)
позволило определить соотношение и объемы энергозатрат
специальных
систем
вспомогательных
СЭУ
универсальных
нефтеналивных судов в зависимости от типов применяемых насосов и
режимов подогрева вязких грузов [1-6].
По результатам анализа затрат энергии и расходов топлива на
подогрев и выгрузку груза (мазут М100) можно сделать следующие
выводы:
1. Применение погружных ВНН в качестве грузовых позволяет
максимально снизить начальную и конечную температуры подогрева и
расходы топлива на предварительный подогрев в 2,5 раза.
2. Расходы топлива на циркуляцию подогреваемого груза через
теплообменник составляют менее 0,05 %. При этом их компенсация на
привод циркуляционного насоса, за счет полезно используемых
преобразованных потерь мощности в тепло, составляет 30…45 %.
3. Расходы топлива на выгрузку составляют от 2,5 до 9 % от их
общих расходов на подогрев и выгрузку.
4. Возрастание затрат мощности и расходов топлива на выгрузку
до 70 % свидетельствуют о повышении коэффициентов загрузки
электростанции до 0,85, т.к. действительные коэффициенты одновременности разгрузки многих различных сортов грузов составляют не
более 0,25…0,5 % [6].
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5. Суммарные затраты энергии на циркуляцию подогреваемого
груза при предварительном подогреве и подогреве во время выгрузки
составляют от 0,2 до 0,4 %, а их компенсация преобразованными
потерями энергии в насосе в полное полезно используемое тепло для
подогрева груза составляет от 40 до 60 % затрат
на привод
циркуляционных насосов.
6. В связи с меньшим влиянием вязкости на производительность
ВНН время выгрузки снизилось по сравнению с центробежными
насосами на 8%.
7. Суммарные расходы топлива на подогрев и выгрузку
высоковязких грузов при применении грузовых насосов типа ВНН,
вместо центробежных, могут быть снижены более чем в два раза. Это
составляет возможную экономию топлива в размере 55т за принятый в
расчете 30 суточный рейс.
8. В связи со снижением в 2,5 раза расхода пара на подогрев
вязких грузов создается возможность использования на танкере вместо
двух вспомогательных котлов только одного.
Список литературы. 1. Щедролосев А.В. Зависимость тепловой
мощности циркуляционного подогрева жидких грузов на наливных
судах от выбора технологической схемы и режимов работы системы //
Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. -№ 4. – С. 94-101.
2. Щедролосев А.В. Определение к.п.д. грузовых насосов используемых в качестве циркуляционных в системах подогрева жидких
грузов при регулировании подачи способом изменения частоты
вращения // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. -№ 7. –
С. 87-91. 3. Щедролосев А.В. Оптимизация параметров циркуляции в
системах циркуляционного подогрева грузов на наливных судах //Зб.
наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. -№ 6. – С. 92 – 99.
4. Щедролосев А.В. Оценка экономической эффективности работы
циркуляционного насоса в системе подогрева жидких грузов на
наливных судах //Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. № 5. – С. 96 – 103. 5. Щедролосев А.В. Полезное использование потерь
механической энергии в винтоканавочном насосе-нагревателе, оптимизация его параметров и методика расчета по условиям нагрева и
циркуляции //Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. -№ 3. –
С. 85 – 94. 6. Щедролосев А.В. Пути совершенствования энерго207
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УДК 621.438

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ
КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА,
ЩО ПРАЦЮЄ НА СИНТЕЗ-ГАЗІ

Автори: С.І. Сербін, д-р техн. наук, проф., Н.О. Гончарова, канд. техн.
наук
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Вступ. На основі огляду вітчизняних і закордонних літературних
джерел, присвячених методам газифікації органічних матеріалів з
отриманням синтез-газу як палива, і враховуючи переваги і недоліки існуючих напрямків розвитку ПГУ на твердому паливі, в даний час найбільший інтерес представляють установки, що працюють за принципом
внутрішньоциклової газифікації вугілля із застосуванням плазмових технологій. При цьому значні питання викликають особливості організації
робочого процесу в камерах згоряння ГТД, призначених для роботи на
синтез-газах [1-2].
Основний текст. В роботі створено і верифіковано універсальну
математичну модель хімічно реагуючих потоків в камерах згоряння
ГТД, що працюють на синтез-газах різного складу.
Для детального аналізу робочих процесів в камері згоряння, що
працює на синтез-газі, було застосовано два механізми хімічної кінетики: 35-реакційний механізм, отриманий автором шляхом спрощення багатореакційної кінетичної схеми GRI-Mech, і кінетичний механізм, запропонований Yetter R. A (Pennsylvania State University), Dryer F. L. і
Rabitz H. (Princeton University) [3].
Для проведення розрахунків процесів окиснення синтез-газу в газотурбінних камерах згорання запропоновано і застосовано модель горіння EDC (Eddy-Dissipation-Concept), що враховує взаємодію кінетики і
турбулентності потоків.
Верифікація розробленої універсальної математичної моделі із застосуванням різних кінетичних схем здійснювалася шляхом порівняння
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розрахункових даних з експериментальними, отриманими при дослідженні на спеціалізованому стенді камери допалювання синтез-газу
ежекторного типу, розробленої за участю автора в рамках міжнародного наукового проекту "New Plasma Assisted Combustion Technology for
Power Systems" (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Експериментальний стенд для дослідження процесів горіння синтез-газу:
а – загальний вигляд стенду; б – камера допалювання синтез-газу в зборі

Дослідження робочих процесів в камері допалювання проводилися
при атмосферному тиску, при цьому масова витрата повітря варіювалася від 50 до 400 г/с. Порівняння розрахункових і експериментальних
значень основних параметрів камери на режимах холодної та гарячої
продувок представлені на рис. 2-3.

а
б
Рис. 2. Експериментальні та розрахункові залежності витрати повітря через ежектор від витрати повітря через камеру: а – холодна продувка; б – гаряча продувка
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Рис. 3. Експериментальні та розрахункові залежності викидів
оксидів азоту від витрати повітря через камеру опалювання

Висновок. Аналіз отриманих результатів показує прийнятний рівень узгодження експериментальних і розрахункових значень, що підтверджує адекватність обраних математичних та фізичних моделей і
можливість їх використання для розрахунків камер згоряння ГТД, що
працюють на синтез-газі.
Список літератури: 1. Хоффман Е. Энерготехнологическое использование угля [Текст] / Е. Хоффман. – М.: Энергоатомиздат, 1983. –
328 с. 2. Ковецкий В. М. Газотурбинные двигатели в энергетике. Достижения, особенности, возможности [Текст] / В. М. Ковецкий,
Ю.Ю. Ковецкая. – Киев: Науч. кн., 2008. – 254 с. 3. Yetter R. A. A
comprehensive reaction mechanism for carbon monoxide/hydrogen/oxygen
kinetics [Text] / R. A. Yetter, F. L. Dryer, H. Rabitz // Combust. Sci. Tech.,
1991. – Vol. 9. – Р 97-128.
УДК 532. 536.2. 621

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАПУСКУ
ТЕРМОАКУСТИЧНОГО ДВИГУНА
Автори: В.В. Коробко, канд. техн. наук, доц., О.О. Московко, асистент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Термоакустичні апарати є новим та перспективним типом теплових
машин. Термоакустичні теплові машини (ТАТМ) здатні використовувати
теплову енергію від будь-яких зовнішніх джерел, зокрема відновлювальних, споживати низькотемпературну скидну енергію технологічних
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процесів. За своїми конструктивними особливостями та характером робочих процесів термоакустичні теплові машини суттєво відрізняються
від механічних систем.
Наявні дослідження направлені на вивчення комплексу факторів,
які впливають на процеси запуску та роботи ТАТМ, та мають за мету
сприяти створенню ефективних низькотемпературних апаратів. Поєднання фізичного експерименту та CFD моделювання за допомогою різних програмних продуктів дозволяє прискорити процес створення нових
ефективних конструкцій.
В низькотемпературних ТАТМ теплова енергія підводиться до робочого тіла від зовнішніх джерел. Основним елементом ТАТМ є модуль
термоакустичних перетворень – МТП [1], який складається з рекуперативних теплообмінників та пористої матриці (рис.1 ). Саме в матриці
МТП відбуваються термоакустичні перетворення теплової енергії в акустичні коливання робочого середовища.

а).

б).

Рис. 1. Схема МТП – а); температурні тренди елементів дослідного ТАД– б)

Зрозуміло, що інтенсивність енергоперетворення пов’язана з теплообміном між теплообмінниками, матрицею та робочим тілом ТАД.
Тому стає зрозумілим, що процеси гідродинаміки безпосередньо впливають на робочі процеси в період запуску ТАТМ [2-4].
У ході попередніх експериментальних досліджень процесу запуску
ТАД були отримані температурні залежності кожного з основних елементів МТП [3] (рис. 1,б).
Ці дані свідчать, що на режимах запуску ТАД має місце складний
комплекс теплофізичних процесів. Можна припустити, що в порожнинах
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ТАД виникають термоконвективні течії, які впливають на тепломасообмін між теплообмінниками та матрицею. Експериментальні дослідження
гідродинамічних характеристик потоків в ТАД технічно дуже складні,
саме тому використання CFD моделювання даних процесів є доцільним.
Найбільш поширеним інструментом для вивчення термоакустичних
процесів є програмний пакет DELTA EC створений на основі лінійної
теорії термоакустики Ротта – Свіфта [4]. Відповідно до цієї моделі, процеси в ТАТМ можна описати у вигляді одновимірного хвильового "термоакустичного рівняння" Ротта [1],
 ( γ − 1) 
f k − fν
dTm dp1
a2
d  (1 − fν ) dp1 
a2
β
0
f k  p1 + 2 ρ m
+
=
1 +


2
ω
ω (σ − 1)(1 + ε s ) dx dx
dx  ρ m dx 
 (1 + ε S ) 

Це рівняння для числового інтегрування зручно записати у вигляді
системі диференційних рівнянь
β ( f к − fν ) dTm
dU1
iω A  ( γ − 1) f к 
U
=
−
1 +
 p1 +
2
dx
1 + тs 
(1 − σ ) (1 + тs ) dx 1
ρm a 

iωρ m
dp1
U1 ,
= −
dx
A (1 − fν )

Пакет DELTA EC коректно відображає процеси в резонаторі ТАТМ,
але не в змозі моделювати складні теплофізичні та гідродинамічні явища в теплообмінниках МТП, де рух робочого тіла скоріш за все є тривимірним.
Отже для подальших досліджень використовувались CFD пакети,
за допомогою яких детально вивчались процеси в МТП на режимах запуску та сталої роботи ТАД. Використовувалась CFD модель на базі
повної системи рівнянь механіки, енергії та стану для повністю стисливого середовища.
Задача вирішувалась для 2D та 3D вимірних моделей дослідного
апарату (рис.2).
Граничні та початкові умови відповідали умовам фізичних експериментів. Температурні залежності (рис.1б) були апроксимовані поліномами, що дало змогу визначити граничні умови для теплообмінних
поверхонь та матриці ТАД.
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Рис. 2. Елементи CFD 3Д моделей ТАД

Планом досліджень передбачалось вивчення низки питань, а саме:
• процеси розвитку термоконвективних течій в буферній ємності
на етапі запуску ТАД;
• засоби організації термоконвективних потоків з метою інтенсифікацї розігріву матриці;
• вплив потужності нагрівача на структуру течій в резонаторі;
Розрахунки дозволили детально вивчити характер термоконвективних течій в резонаторі та безпосередньо в теплообмінниках.
Висновки. В результаті чисельного моделювання процесів в резонаторі ТАД були отримані наступні результати:
• досліджено в динаміці структуру термоконвекційних течій в резонаторі та в області нагрівач-матриця;
• визначені оптимальні співвідношення між геометричними параметрами розподільчих елементів;
• досліджено процес запуску високочастотного ТАД;
• за результатами моделювання були виготовлені розподільні
елементі, ефективність яких перевірена експериментально.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ
СУДОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА
НА ВХОДЕ СТАЦИОНАРНОЙ ГАЗОТУРБИННОЙ
УСТАНОВКИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
Авторы: А.Н. Радченко*, канд. техн. наук, доц., С.А.Кантор**, инженермеханик

*Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
Николаев,
**ПАО "Завод "Экватор", Николаев

Анализ проблемы. Воздухоохладители судового исполнения
предназначены для охлаждения морского воздуха, содержащего влагу
в виде паров и капель морской воды, т.е. для эксплуатации в тяжелых с
точки зрения влаговыпадения и солеотложения условиях. Они
отличаются повышенной надежностью и намного большим сроком
службы по сравнению с аппаратами стационарного применения. Кроме
того, высокая относительная влажность φ воздуха обеспечивает
протекание процессов его охлаждения в мокром режиме, когда
межреберные каналы и, что особенно важно, места контакта ребер со
стенками труб смочены пленкой конденсата, что обеспечивает высокую
интенсивность теплоотдачи от воздуха к наружной ребристой
поверхности и теплопередачи в целом. В то же время при
эксплуатации на суше в условиях не столь высокой влажности воздуха
интенсивность теплообмена в них может резко снижаться, поскольку
процессы охлаждения воздуха не сопровождаются повышенным
влаговыпадением, а часть наружной ребристой поверхности может
оказаться
сухой.
Это
требует
увеличения
поверхности
воздухоохладителя по глубине, соответственно, аэродинамического
сопротивления и затрат мощности на его преодоление.
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Очевидно, что повышая влажность воздуха, можно обеспечить
эффективную эксплуатацию воздухоохладителей – в мокром режиме
охлаждения – и в стационарных условиях, что особенно важно в
случае их применения в энергоустановках, в частности, для
предварительного охлаждения наружного воздуха на входе
газотурбинных установок (ГТУ), когда он забирается из окружающей
среды и может содержать также капельную влагу в определенные
периоды эксплуатации.
Как известно, топливная эффективность ГТУ улучшается с
понижением температуры наружного воздуха tнв на входе [1, 2]. Так,
для ГТУ производства ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект" с понижением
температуры tнв на 10 °С удельный расход топлива сокращается на
7…8 г/(кВт·ч) [3]. Повысить эффективность ГТУ и за счет этого
сократить расход газообразного топлива при высоких температурах tнв
воздуха на входе можно путем его предварительного охлаждения
термотрансформаторами, т.е. теплоиспользующими холодильными
машинами (ТХМ), утилизирующими теплоту отработанных газов ГТУ
[2]. В подавляющем большинстве применяются абсорбционные
бромисто-литиевые холодильные машины (АБХМ), в которых воздух
охлаждают до температуры tв2 не ниже 15 °С, поскольку температура
хладоносителя-холодной воды tх = 7…10 °С.
В ряде публикаций [4-6] показана возможность более глубокого
охлаждения воздуха эжекторными холодильными машинами (ЭХМ) на
низкокипящем рабочем теле (НРТ)-хладоне до температуры tв2 =
= 7…10 °С и ниже (температура кипящего хладона t0 = 1…3 °С).
Охлаждение воздуха до такой температуры проходит в мокром режиме
с высокой интенсивностью теплообмена, и весьма целесообразным
будет применение высоконадежных судовых воздухоохладителей,
выпускаемых ПАО "Завод "Экватор", г. Николаев.
Однако эффективность трансформации теплоты в холод в ЭХМ в
2…3 раза ниже, чем в АБХМ, и требует соответственно намного
больших затрат теплоты, что может оказаться весьма проблематичным
при ограниченном тепловом потенциале отработанных газов, в
частности, для ГТУ регенеративного типа (с нагревом сжатого воздуха
перед камерой сгорания газами после турбины), в которых
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температура
уходящих
газов
tуг ≈
250 °С,
а
также
для
высокоэффективных комбинированных – газопаротурбинных установок
(ГПТУ) или же ГТУ типа "Stig" с впрыском пара в камеру сгорания, в
частности, ГТУ типа "Водолей" (tуг = 160…180 °С).
К тому же практически на всех ГТУ компрессорных станций (КС)
установлены водогрейные утилизационные котлы (УК) – экономайзеры,
причем в большинстве случаев для собственных теплофикационных
нужд и сравнительно небольшой теплопроизводительности, что обусловлено отсутствием крупных потребителей тепловой энергии из-за
удаленности КС от населенных пунктов и промышленных предприятий.
Поэтому их дооборудование эжекторными термотрансформаторами с
большим теплопотреблением потребовало бы установки более мощных УК, что при отсутствии соответствующих потребителей теплоты в
межсезонье и зимний период вряд ли оправдано. Кроме того, применение УК с более развитыми поверхностями теплообмена связано с дополнительными затратами мощности ГТУ на преодоление их аэродинамического сопротивления.
Цель работы – исследование способа эффективного охлаждения
воздуха на входе ГТУ воздухоохладителями морского исполнения с
трансформацией в холод теплоты отработанных газов.
Результаты
исследования.
Особенностью
эксплуатации
воздухоохладителей при меняющихся тепловлажностных условиях
(температуре tнв и относительной влажности φ наружного воздуха)
является изменение тепловых нагрузок на них и соответственно на
термотрансформаторы (АБХМ и ЭХМ).
При эксплуатации двигателей имеют место как сезонные, так и суточные изменения климатических условий. На рис. 1 приведено изменение температуры tнв, относительной влажности φ и влагосодержания
d наружного воздуха в течение июля 2009 г. для с. Любашевка, Николаевская обл., где расположена Южнобугская газотурбинная компрессорная станция (КС). При этом использованы данные метеорологических измерений по tнв и φ , фиксируемые каждые 3 часа.
Как видно, в течение суток имеют место весьма существенные
колебания температуры tнв и относительной влажности φ наружного
воздуха, причем максимумам температур соответствуют минимумы
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влажности. Наличие дневных и ночных противоположно направленных
экстремумов tнв и φ, существование которых проявляется только при
локальных во времени измерениях tнв и φ, создает благоприятные
условия для большего снижения температуры воздуха на входе ГТУ
днем (благодаря меньшей относительной влажности φ), когда имеет
место значительное ухудшение топливной эффективности ГТУ из-за
повышенных температур tнв. В ночное время, когда tнв ниже и меньше
потребность в охлаждении воздуха на входе ТК, снижение
температуры воздуха также меньше из-за большей влажности φ.
tнв, C ; φ, %; d, г/кг
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Рис. 1. Изменение температуры tнв, относительной влажности φ и влагосодержания
d наружного воздуха в течении июля 2009 г. (с. Любашевка, Николаевская обл.)

Потенциально возможные величины снижения температуры
наружного воздуха Δt = tнв – tв2 от текущих значений температуры tнв
до tв2 = 15 и 20 ºС (в АБХМ) и от tнв до tв2 = 7 и 10 ºС (в ЭХМ), а также в
результате увлажнения воздуха до состояния насыщения с понижением его температуры до температуры по мокрому термометру tм приведены на рис. 2, а соответствующие удельные затраты холодопроизводительности (приходящихся на единицу расхода воздуха через воздухоохладитель на входе ГТУ Gв = 1 кг/с) q0 , необходимые для снижения
температуры воздуха от tнв до tв2 = 15 и 20 ºС (в АБХМ) и от tнв до tв2 =
= 7 и 10 ºС (в ЭХМ), а также скрытая теплота парообразования q0.м
(аналог холодопроизводительности) при увлажнении воздуха до состояния насыщения с понижением его температуры до температуры по
мокрому термометру tм для климатических условий эксплуатации ГТУ
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газотурбокомпрессора ГТК-10-4 Южно-Бугской компрессорной станции
(с. Любашевка, Николаевская обл., июль 2009 г.) – на рис. 3.
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Рис.2. Текущие значения температуры наружного воздуха tнв , снижения температуры Δt воздуха на входе ГТУ от tнв до tв2 = 7 и 10 ºС (в ЭХМ) и до tв2 = 15…20 ºС
(в АБХМ), а также в результате увлажнения воздуха до состояния насыщения с понижением его температуры до температуры по мокрому термометру tм в течение
июля 2009 г.: Δt7 и Δt10 – при tв2 = 7 и 10 ºС (ЭХМ); Δt15 и Δt20 – при tв2 = 15 и 20 ºС
(АБХМ); Δtм – при tв2 = tм
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Рис. 3. Текущие значения температуры наружного воздуха tнв и удельных затрат
холодопроизводительности (приходящихся на единицу расхода воздуха через воздухоохладитель на входе ГТУ Gв = 1 кг/с) q0 , требуемых для снижения температуры воздуха от tнв до tв2 = 15 и 20 ºС (в АБХМ) и от tнв до tв2 = 7 и 10 ºС (в ЭХМ), а
также скрытая теплота парообразования q0.м (аналог холодопроизводительности)
при увлажнении воздуха до состояния насыщения с понижением его температуры
до температуры по мокрому термометру tм для климатических условий эксплуатации ГТУ газотурбокомпрессора ГТК-10-4 Южно-Бугской компрессорной станции
(с. Любашевка, Николаевская обл., июль 2009 г.).
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Как видно из рис. 3, при изменении температуры наружного воздуха tнв на входе двигателей требуемые холодопроизводительности, т.е.
тепловая нагрузка на термотрансформаторы q0 , меняются весьма существенно.
Эффективность трансформации теплоты в холод характеризуется
тепловым коэффициентом ζЭ , представляющим собой отношение полученной холодопроизводительности Q0 к затратам теплоты Qг выпускных газов: ζ = Q0 /Qг . Удельные затраты теплоты выпускных газов
qг (приходящихся на единицу расхода газов Gуг = 1 кг/с), требуемые
для охлаждения воздуха на входе ГТУ от tнв до tв2 = 15 ºС в АБХМ qг.15
(при ζА = 0,7), а также от tнв до tв2 = 10 ºС в ЭХМ qг.10 (при ζЭ = 0,3) и от
tнв до tв2 = 7 ºС в ЭХМ qг.7 (при ζЭ = 0,25) приведены на рис. 4.
Как видно, удельные затраты теплоты выпускных газов ГТУ qг на
охлаждение наружного воздуха на входе ГТУ от tнв до tв2 = 15 ºС в
АБХМ в 3-4 раза меньше, чем удельные затраты теплоты qг на охлаждение наружного воздуха на входе ГТУ от tнв до tв2 = 7 и 10 ºС в ЭХМ,
хотя снижение темtнв, оC
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теплоты выпускных Рис. 4. Текущие значения температуры наружного возгазов ГТУ qг при бо- духа tнв , удельных затрат теплоты выпускных газов qг
лее глубоком охла(приходящихся на единицу расхода газов Gуг = 1 кг/с),
ждении воздуха на требуемых для охлаждения воздуха на входе ГТУ от tнв
входе ГТУ до tв2 = до tв2 = 15 ºС в АБХМ qг.15 (при ζА = 0,7), а также от tнв до
= 7…10 ºС в ЭХМ tв2 = 10 ºС в ЭХМ qг.10 (при ζЭ = 0,3) и от tнв до tв2 = 7 ºС
обусловлено невыв ЭХМ qг.7 (при ζЭ = 0,25)
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сокими тепловыми коэффициентами (ζэ = 0,25…0,3 против ζА ≈0,7 для
АБХМ) и свидетельствует о необходимости применения термотрансформаторов и соответственно воздухоохладителей комбинированного
типа с последовательным охлаждением воздуха в водяной и хладоновой ступенях. При этом для охлаждения от повышенных температур
наружного воздуха tнв = 25…35 ºС и выше до температуры tв2 ≈ 15 ºС
следует применять высокоэффективные АБХМ (ζАБХМ = 0,7…0,8), а последующее глубокое доохлаждение воздуха после АБХМ от tв1 ≈ 15 ºС
до tв2 = 5…10 ºС осуществлять в ЭХМ (ζЭХМ = 0,25…0,35), т.е. применять АБХМ как высокотемпературную ступень охлаждения, а ЭХМ как
низкотемпературную (рис. 5).
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Рис. 5. Схемы системы двухступенчатого охлаждения воздуха на входе регенеративного ГТД холодной водой с температурой tх = 7 °С (от АБХМ) и кипящим НРТ
(t0 = 1…4 °С) в ЭХМ абсорбционно-эжекторной холодильной машины (АЭХМ) с использованием теплоты выпускных газов ГТД (а) и двухступенчатого комбинированного воздухоохладителя (б): К – компрессор; Т – турбина; КС – камера сгорания;
РекГТ – рекуперативный теплообменник нагрева сжатого воздуха ГТД выпускными
газами; Эк – экономайзер нагрева воды (теплоносителя для АБХМ и ЭХМ); ВО –
воздухоохладитель (ВОВТ(А) ); И-ВО – испаритель НРТ-воздухоохладитель
(ВОНТ(Э) ); Гр – градирня; НВ – наружный воздух; Н – насос; АБХМ: ГА – генератор
(десорбер); Кн – конденсатор; А – абсорбер; И – испаритель; РТОр – регенеративный теплообменник растворов, Нср – насос слабого раствора; Нкр – насос крепкого
раствора; Нр – циркуляционный водяной насос; ВН – вакуум-насос; ЭХМ: Э – эжектор; Кн – конденсатор; Г – генератор пара НРТ; И-ВО – испарительвоздухоохладитель; ДК – дроссельный клапан; Н – насос НРТ
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При охлаждении воздуха на входе ГТК-10-4 на 1 °С удельный расход топлива сокращается на 0,7 г/(кВт·ч). Значения годовой экономии
топлива Вт.10МВт для ГТК-10-4 (мощность 10 МВт) при охлаждении воздуха на входе от текущих в течении года температур tнв до tв2 = 15 и
20 ºС в АБХМ соответственно В15 и В20 , от tнв до tв2 = 7 и 10 ºС в ЭХМ
В7 и В10 , а также в комбинированной двухступенчатой САЭХМ (от tнв
до tв2 = 15 ºС в АБХМ-ступени и от tв2 = 15 ºС до tв2 = 7 и 10 ºС в ЭХМступени) соответственно В7.2 и В10.2 в зависимости от соответствующих затрат теплоты отработанных газов ГТУ Qг.10МВт на работу термотрансформаторов приведены на рис. 6.
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Рис. 6. Значения годовой экономии топлива Вт.10МВт для ГТК-10-4 (мощность
10 МВт) при охлаждении воздуха на входе от текущих температур tнв до tв2 = 15 и
20 ºС в АБХМ соответственно В15 и В20 , от tнв до tв2 = 7 и 10 ºС в ЭХМ В7 и В10 , а
также в комбинированной двухступенчатой САЭХМ (от tнв до tв2 = 15 ºС в АБХМступени и от tв2 = 15 ºС до tв2 = 7 и 10 ºС в ЭХМ-ступени) соответственно В7.2 и В10.2
в зависимости от соответствующих затрат теплоты отработанных газов ГТУ
Qг.10МВт на работу термотрансформаторов: В15 и В20 – АБХМ, охлаждение от tнв до
tв2 = 15 и 20 ºС; В7 и В10 – самостоятельные ЭХМ, охлаждение от tнв до tв2 = 7 и
10 ºС; В7.2 и В10.2 – комбинированная 2-ступенчатая САЭХМ, охлаждение от tнв до
tв2 = 15 ºС в АБХМ-ступени, а от tв2 = 15 ºС до tв2 = 7 или 10 ºС в ЭХМ-ступени.

Благодаря двухступенчатому охлаждению, когда снижение температуры воздуха от tнв до tв2 = 15 ºС происходит в высокотемпературной
ступени комбинированного воздухоохладителя холодной водой
(tхв = 7 ºС) от высокоэффективной АБХМ-ступени САЭХМ (тепловой коэффициент ζА = 0,7), а от tв2 = 15 ºС до tв2 = 7 или 10 ºС в низкотемпературной ступени воздухоохладителя кипящим хладоном (t0 = 1…4 ºС)
от менее эффективной ЭХМ-ступени (ζЭ = 0,25 и 0,30), т.е. благодаря
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тому, что с низкой эффективностью (ζЭ = 0,25 и 0,30) трансформируется только часть теплоты для холодоснабжения низкотемпературной
ЭХМ-ступени воздухоохладителя, а не вся теплота, требуемая для
снижение температуры воздуха от tнв до tв2 = 7 или 10 ºС как в самостоятельной ЭХМ, сокращаются и общие затраты теплоты.
Из рис. 6 видно, что затраты теплоты выпускных газов ГТУ для
двухступенчатой САЭХМ Qг7.2 ≈ 9000 кВт и Qг10.2 ≈ 5600 кВт, что в
1,7 раза меньше, чем для самостоятельных ЭХМ Qг7 = 16000 кВт
(ζ = 0,25) и Qг10 = 9600 кВт (ζ = 0,3).
При этом затраты теплоты отработанных газов ГТУ на работу термотрансформаторов Qг = Q0 /ζ (здесь Q0 – полная холодопроизводительность, Q0 = Gв ∙q0 , где Gв – расход воздуха, Gв = 80 кг/с) рассчитывали как Qг.10МВт = Gг ∙qг /ζ (при Gг ≈ Gв = 80 кг/с), где qг = ζ q0 , причем
для самостоятельных термотрансформаторов АБХМ и ЭХМ соответствующие удельные холодопроизводительности q0 : q0.15 и q0.20 – при
охлаждении воздуха от tнв до tв2 = 15 и 20 ºС в АБХМ при ζА.15 = 0,7 и
ζА.20 = 0,8; q0.7 и q0.10 – от tнв до tв2 = 7 и 10 ºС в ЭХМ при ζЭ.7 = 0,25 и
ζЭ.10 = 0,3 соответственно.
Для комбинированной САЭХМ при двухступенчатом последовательном охлаждении воздуха в АБХМ- и ЭХМ-ступенях от tнв до
tв2 = 10 ºС: Qг.10МВт = Gг (q0.15 /ζА.15 + q0.10-15 /ζЭ.10 ), где q0.10-15 = q0.10 – q0.15
и ζЭ.10 = 0,3, или от tнв до tв2 = 7 ºС: Qг.10МВт = Gг (q0.15 /ζА.15 + q0.7-15 /ζЭ.7 ),
где q0.7-15 = q0.7 – q0.15 и ζЭ.7 = 0,25.
Результаты расчетов локальных параметров воздухоохладителя
комбинированного типа двухступенчатого охлаждения воздуха –
холодной водой в первой ступени с U -образными трубками и хладоном
в змеевиковом испарителе-воздухоохладителе (И-ВО) – по глубине L
(по ходу воздуха), т.е. по рядам труб для расхода воздуха 40 кг/с (половина всего расхода воздуха через ГТУ), его температуры на входе
25 °С и относительной влажности φ = 0,65 (65 %) приведены на рис. 7.
Первая ступень: охладитель водяной, температуры воды на входе tхв =
7 °C и воздуха tв1 = 25 °C, относительная влажность воздуха на входе
φ = 0,65. Вторая ступень: охладитель хладоновый, температура
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кипения хладона R142b t0 = 2 °C; температура воздуха на входе tв1 =
15 °C и на выходе tв2 = 7 °C.
Коэффициент влаговыпадения ξ у процессах охлаждения воздуха
от температуры tнв до tв2 : ξ = (Iв1 – Iв2)/[свл∙(tнв – tв2)], представляет собой отношение полного количества теплоты (разности энтальпий воздуха в охладителе), отведенной от влажного воздуха, к количеству явной теплоты, определяемому разностью температур по сухому термометру Δt = tнв – tв2 , где Iв1 и Iв2 – энтальпии влажного воздуха на входе и
выходе из охладителя, св – теплоемкость влажного воздуха.
Q0, Qг, МВт; F·10-3, м2; ∆Pв, кПа; ξ; ϕ
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Рис. 7. Изменение тепловой нагрузки (холодопроизводительности) Q0, площади
наружной теплообменной поверхности F, аэродинамического сопротивления ∆Р,
коэффициента влаговыпадения ξ, температуры холодной воды на выходе из Uобразной трубки tх.в , кипения хладона t0 в змеевике, воздуха на выходе (за рядом
трубок по глубине L) tв2 , снижения температуры воздуха ∆tв = tв1 – tв2 , относительной влажности φ и влагосодержания d по глубине L воздухоохладителя при
tв1 = 25 °С и ϕв1 = 65 %

Как видно из рис. 7, применение воздухоохладителя комбинированного типа двухступенчатого охлаждения воздуха с предварительным охлаждением воздуха холодной водой в первой ступени с
U-образными трубками обеспечивает работу второй хладоновой ступени – змеевиковом испарителе-воздухоохладителе при высокой относительной влажности φ = 80…100 %, т.е. при условиях, соответствующих
судовым, – в мокром режиме охлаждения, когда межреберные каналы
и места контакта ребер со стенками труб смочены пленкой конденсата,
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что обеспечивает высокую интенсивность теплоотдачи от воздуха к
наружной ребристой поверхности и теплопередачи в целом.
Выводы. Проанализированы особенности применения судовых
воздухоохладителей для охлаждения воздуха на входе двигателей на
примере газотурбинной установки компрессорной станции. Предложено и исследовано способ эффективного двухступенчатого охлаждения
воздуха на входе ГТУ воздухоохладителями морского исполнения с
трансформацией теплоты отработанных газов комбинированными абсорбционно-эжекторными термотрансформаторами.
Литература: [1] Bhargava, R. Parametric analysis of existing gas turbines with inlet evaporative and overspray fogging [Text] / R. Bhargava,
C.B. Meher-Homji // Proceedings of ASME TURBO EXPO 2002. – Paper
GT-2002-30560. – 15 p. [2] Bortmany, J.N. Assesstment of aqua-ammonia
refrigeration for pre-cooling gas turbine inlet air [Teкст] / J.N. Bortmany //
Proceedings of ASME TURBO EXPO 2002. – Paper GT-2002-30657. –
12 p. [3] Николаевские газовые турбины промышленного применения. –
Николаев: ГП НПКГТ "Зоря"–"Машпроект". – 2004. – 20 с. [4] Радченко,
А.Н. Эффективность способов охлаждения воздуха на входе ГТУ компрессорных станций в зависимости от климатических условий [Teкст] /
А.Н. Радченко, С.А. Кантор //Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 1(118). – С. 95–98. [5] Радченко, А.Н. Метод рационального проектирования воздухоохладителей на входе ГТУ компрессорных станций [Teкст] / А.Н. Радченко, С.А. Кантор //Авиационнокосмическая техника и технология. – 2015. – № 2(119). – С. 108–111.
[6] Радченко, А.Н. Методологический подход к рациональному проектированию комбинированной теплоиспользующей системы охлаждения
воздуха на входе газотурбинной установки [Teкст] / А.Н. Радченко,
С.А. Кантор //Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. –
№ 4(121). – С. 76–79.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ ПРИКЛАДНЫХ ДИСЦИПЛИН
Авторы: Д.Ю. Несин*, А.А. Калнауз **, С.В. Терлыч ***

*Центральное конструкторское бюро "Коралл", Севастополь,
**НУК имени адмирала Макарова (Херсонский филиал), Николаев,
***ГВУЗ "Херсонское мореходное училище рыбной промышленности", Херсон

Всеобщее развитие цифровых технологий обуславливает бурное
развитие современных образовательных методик. Условием высокой
эффективности общих образовательных методик в наши дни является
увеличение общего времени на самостоятельную и/или индивидуальную работу студента. Качество самостоятельного образования прежде
всего зависит от способов предоставления учебных материалов, контроля работы и контактирования с преподавателем [1].
Особенностью дисциплин кораблестроительного профиля является их взаимосвязь с современными программными пакетами проектирования судов, исследования их мореходных качеств, разработки технологий строительства и ремонта, организации производства. Большой
объём информации не даёт в полной мере оценить качество подготовки студента ввиду разнообразия, но в то же время схожести отдельных
модулей отечественных и зарубежных CAD/CAM/CAE систем.
Авторы предлагают ряд электронных тестовых заданий, которые
охватывают основные знания компьютерного проектирования судов,
моделирование их динамики в различных существующих программных
пакетах, которые дают возможность не только оценить уровень подготовки студента (курсанта), но в то же время позволит определить ряд
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преимуществ и недостатков программного обеспечения в каждом конкретном случае.
Разработанные тестовые задания могут быть полезны не только
для оценки знаний студента, но и для самостоятельной работы.
Библиографический список. 1. Воропаева, В.Я. Сравнительный
анализ использования открытого и коммерческого ПО в библиотеке
ДонНТУ [Электронный ресурс]/В.Я, Воропаева, Н.А. Ткаченко // VIII Міжнар. наук.-практ. конф. "Informatio-2011".- Севастополь. – СевНТУ, – 1
електронний оптичний диск (CD). – Назва з тит. екрану.

УДК 004.89

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
З СУДОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Автори: О.З. Двірна, ст. викладач; Ж.В. Веркієнко, студентка

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Николаев

Ефективність процесів державотворення в незалежній Україні відкриває широкі можливості в освітній сфері з метою швидкого підвищення
кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою
[1]. Підготовка професійних кадрів є одним з важливих завдань держави, так як тільки професіоналізм дає можливість фахівцю швидко адаптуватись у виробничій обстановці, швидко і адекватно реагувати на нововведення, якісно виконувати поточну роботу. Щоб система підготовки
майбутніх фахівців з судової енергетики задовольняла вимогам сучасних виробничо-промислових підприємств, корабельній індустрії України
та Європи, їй потрібно якісно змінювати і удосконалювати у відповідності до світових вимог.
Інтелектуальний розвиток студентів, фахівців та суспільства в цілому вимагає створення спеціальних умов для розвитку потенціальних
можливостей талановитої студентської молоді на основі сучасних інформаційних технологій, співпраці різнотипних між університетських
консорціумів (регіональних, міжрегіональних, галузевих, загальноукраїнських, міжнародних) та співпраці між університетами та виробни226
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чо-промисловими компаніями [1-3]. Об’єднання різнопрофільних університетів в академічні консорціуми відкриває широкі можливості для
міжуніверситетської співпраці з врахуванням всіх потенційних можливостей навчальних закладів. Об’єднання університетів та виробничопромислових компаній (що займаються корабельною індустрією) відкриває широкі можливості: для університетів, це вирішення проблем відсутності лабораторій для проведення досліджень та практичних занять, для підприємств – підготовка і підбір фахівців з суднобудування
вищої категорії з числа студентів (рис. 1).

Рис. 1 Співпраця університет-виробнича компанія.

Співпраця суднобудівних компаній з університетами може базуватися на проведенні курсів та факультативних занять, організованих з
метою надання практичних знань притаманних даній компанії, які викладатимуться провідними фахівцями підприємства. В результаті компанія знайомиться з потенційними співробітниками і отримує фахівців з
числа студентів, які готові для роботи в різних сферах суднобудівної
промисловості. Іншим напрямком співпраці між ВУЗом та підприємством може стати створення лабораторій та наукових центрів для розробки та впровадження новітній технологій у галузі корабельної інженерії.
В умовах такої співпраці вкрай важливим стає впровадження дистанційної форми навчання в електронній формі (E-learning). Реалізувати такий вид навчання дозволяють сучасні комунікації у вигляді глобальної мережі інтернет, аудіо- і відеотехніка.
Порівняльна характеристика систем дистанційного навчання приведена в табл. 1.
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика систем дистанційного навчання
Ліцензія
SCORM
Спеціалізація
Платформа
СУБД
Мова програми
Система перевірки
знань
Система звітності
Можливість розширення
Середа розробки навчального матеріалу

Moodle
GNU/GPL

Claroline
GNU/GPL

+

+

Універсальна

Академічний
сектор

Windows,
Linux, MacOS

Windows,
Linux, MacOS

MySQL

MySQL

PHP
PHP
Тести, завданТести, заня, активність
вдання
на форумах
Розвинена,
Середньо ропостійно роззвинена
вивається

Dokeos
GNU/GPL
+

Atutor
GNU/GPL
+

Корпоратив- Академічне навчання ний сектор
Windows,
Linux,
MacOS
MySQL

Windows,
Linux,
MacOS
MySQL

PHP

PHP

Тести

Тести

Середньо
розвинена

Слабко розвинена

+

+

+

+

Вбудована

Вбудована

Вбудована

Вбудована

Завдяки системі дистанційного навчання студенти мають змогу навчатись сучасним програмам за допомогою електронних посібників, відео-лекцій, тестуванню. Можливо спілкування безпосередньо з викладачем. Система дистанційного навчання показана на рис. 2.

Рис. 2. Система дистанційного навчання
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Висновки. Для підвищення ефективності навчання студентів слід
розвивати два напрямки:
1. Створювати консорціуми між університетами та промислововиробничими компаніями;
2. Активно впроваджувати дистанційну форму навчання.
Використання інформаційних ресурсів у навчальному а змістовні і
добре оформлені навчальні матеріали здатні стимулювати процес самоосвіти і, таким чином, підвищити ефективність навчання.
Література. 1. Кондратенко Ю.П., Кондратенко Г.В., Сіденко Є.В.,
Харченко В.С. Моделі кооперації університетів та IT-компаній: системи
прийняття рішень на нечіткій логіці. Монографія /Під редакцією д.т.н.,
професора Ю.П. Кондратенка. Міносвіти і науки України, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". -2015. -133с. 2. Кондратенко Ю. П. Міжуніверситетські студентські творчі колективи – кузня
майбутніх вчених / Ю. П. Кондратенко, Е. А. Швець // Матеріали Міжн.
конф. "Перспективи вищої освіти: роль міжуніверситетських консорціумів". – Миколаїв : Атол, 2004. – С. 35–37. 3. Харченко В.С., Скляр В.В.
Концепція і моделі взаємодіх між університетською наукою та ITіндустрією: S2B-B2S. //КАРТБЛАНШ. – К.:Карт Бланш. –2012. –№8-9. –
С. 40-47.
УДК 378.147

ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
З СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Автор: С.М. Анастасенко, канд. техн. наук, доц.

Первомайський політехнічний інститут національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова

Статистика сувора, коли говорить, що щорічно гине приблизно
230 судів світового флоту загальним тоннажем 1000000 т, несучи
1000 людських житті. У середині минулого століття щорічно безвісти
зникало приблизно 300 судів. Виникає закономірне питання, у чому
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причина настільки малих успіхів в області забезпечення безпеки мореплавання.
Численні дослідження цієї проблеми виділяють "людський фактор",
що проявляється помилками екіпажа при прийнятті управляючих рішень в аномальних ситуаціях. Ці помилки, є наслідком багатьох причин:
низкою професійної підготовки особового складу, фізичної утоми, психологічних моментів у діяльності екіпажа судів і т.п. Виходячи із цього,
судноплавні компанії планують заходу щодо підвищення безпечної експлуатації своїх судів.
За останні десятиліття на світовому флоті відбулися корінні технічні зміни, що стосуються керування безпечною експлуатацією судів, одним з яких є автоматизація процесів управління і централізація процедур контролю над правильним функціонуванням СЕУ і технічних засобів судна. Позитивний ефект такої еволюції безсумнівний, але проявляються і негативні моменти, що підсилюють "людський фактор". Поперше, усяка автоматизація веде до ускладнення об'єкта, і забезпечення його надійності вимагає додаткових серйозних зусиль. По-друге, і це
головне, автоматизація процесів управління і контролю реалізує жадану мрію судновласника – скорочення екіпажа і, у першу чергу, машинної
команди. Останнє веде до втрати органолептичної складової визначення поточного технічного стану встаткування СЕУ, і, як правило, підсилює вплив "людського фактора". Чому? Спробуємо відповісти на це питання.
У пошуках найбільш ефективних способів удосконалення підготовки фахівців, ми не тільки аналізуємо "класичний" інструментарій, але
розробляємо і використаємо також інноваційні методи роботи зі студентами. Яскравою інновацією освітнього процесу є активне використання
інформаційних технологій (ІT) – сьогодні це базовий компонент будьякої дисципліни і будь-якої спеціальності.
Комп'ютерна підготовка майбутнього фахівця здійснюється фактично протягом усього освітнього процесу – що можна позначити як безперервність комп'ютерної підготовки. ІT-технології затребувані і у загальноосвітніх дисциплінах і у ще більшій мірі, у дисциплінах спеціальних.
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Цікава методика освоєння моделі інтегрованих курсів, що дозволяє
не розрізнено вивчати різні предмети, а в їхньому взаємозв'язку. Зараз
багато дисциплін, що відбивають глибину вивчення професійних областей і складність матеріальних систем і процесів, які їх становлять.
З огляду на насиченість ринку праці дипломованих фахівців, навчальні заклади зацікавлені в тім, щоб їхні випускники одержали не
тільки теоретичні знання, але й практичні навички.
Нинішній історичний період характеризується навчанням протягом
всього життя пов'язане з інтенсивністю відновлення інформації. Тому
зростає значимість самостійної роботи студентів (СРС). У рамках СРС
студент проходить "практику" самостійного освоєння нового матеріалу,
що буде багаторазово повторюватися в його майбутній професійній діяльності, а також вирішується завдання розвитку творчих здатностей
студентів. СРС здобуває практичну значимість і для навчального процесу. Конкретизація форм СРС визначається специфікою досліджуваної дисципліни.
Підвищенню професіоналізму студентів сприяє також їхнє залучення викладачами до спільній роботі зі створення комп'ютерних навчальних посібників, відеофільмів, розробці інформаційного супроводу навчальних занять та ін.
До інноваційних методик навчального процесу можна віднести і
рейтингове оцінювання знань студентів. Система рейтингу-контролю
рівня знань студентів підвищує мотивацію студента до рівномірної і активної роботи, у тому числі і самостійної, протягом усього часу навчання. Метою організації системи рейтингу-контролю є підвищення якості
підготовки студентів шляхом керування їхньою навчальною діяльністю
протягом усього періоду навчання.
Особливості сучасного навчального процесу (динамічність і обсяг
відновлення навчального матеріалу; необхідність формування єдиного
освітнього контенту; зміна засобів доставки інформації; створення технологічної спільності освітніх установ) диктують необхідність переходу
до електронного утворення.
Вирішити ці завдання можна, сформувавши освітнє середовище на
основі інформаційних технологій, включивши в неї функції організації і
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керування навчальним процесом, зокрема, розробивши учбово-освітній
портал. Портальна технологія застосовна для студентів всіх форм навчання.
Портальна технологія надає зручні інструменти самопідготовки
студентів, контролю їхніх знань, засобу оперативної комунікації, приводить до модернізації деяких "класичних" форм спілкування викладача зі
студентами, активізуючи їх.
Таким чином, інноваційні компоненти освітнього процесу: широке
використання ІT-технології, як базової складової практично у всіх дисциплінах; системність (взаємозв'язок), а не роз'єднаність досліджуваних
дисциплін; пріоритетність СРС; орієнтація освітнього процесу на сферу
майбутньої професійної діяльності що навчаються; електронне утворення, як спосіб планування і організації сучасного освітнього процесу;
модифікація "класичних" форм організації навчального процесу.
УДК 667.64: 678.026

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА КАФЕДРІ
ЕСЕУ ТА ЗП ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ
АКАДЕМІЇ
Автори: А.В. Букетов, д-р техн. наук, проф., О.В. Акімов, ст. викладач
Херсонська державна морська академія, Херсон

Постановка проблеми. Запровадження нових вимог до системи
поліпшення якості знань, навчальних та наукових досягнень студентів
вивело компетентнісний підхід на якісно новий щабель розвитку відповідно до європейських освітніх стандартів і зумовило переведення компетентнісної ідеї на рівень обов’язкової нормативної реалізації. Враховуючи наведене вище і усвідомлюючи важливість та обов’язковість
розв’язання проблем реалізації компетентнісного підходу у вищій школі
на кафедрі експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки Херсонської державної морської академії було
розроблено комплексну програму впровадження компетентнісного орієнтованого підходу у навчально-виховний і науковий процес та модель
поетапної її реалізації у аспекті наступних взаємопов’язаних етапів.
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Етап 1. Розподіл компетенцій між дисциплінами із врахуванням міжпредметних зв’язків.
Одним з необхідних напрямків діяльності професорськовикладацького складу кафедри ЕСЕУ та ЗП було проведення аналізу
не лише навчальних й робочих планів Міністерства освіти і науки України, але й відповідності навчальних дисциплін вимогам ПДМНВ, тобто
роботодавця. Дана потреба стала необхідністю, виходячи з умови конкурентноздатності випускників кафедри на ринку праці Європи і світової
спільноти. Враховуючи це на початковому етапі було створено робочу
групу з найкращих представників професорсько-викладацького складу
кафедри, що охоплювала старших викладачів, механіків 1-го розряду,
які мають значний досвід роботи на суднах морського та річкового транспорту світового флоту (тобто, володіють інформацією стосовно
останніх вимог працедавця до кваліфікації механіків на судні), та доцентів і професорів, які забезпечують наукову та навчально-методичну
роботу на кафедрі стосовно вимог Міністерства освіти і науки України.
Робоча група працювала поетапно, здійснюючи взаємозв’язок працівників кафедри з деканатом, який полягав в уточненні навчальних планів
(кількість і об’єм вибіркових дисциплін) у спектрі вимог МОН України і
ПДМНВ. Слід зауважити, що лише такий підхід, який максимально враховує вимоги МОН України і працедавця, а також взаємодія представників деканату і кафедри дозволив уточнити зміст навчальних планів,
згідно яких на сьогодні працює кафадра ЕСЕУ та ЗП.
Результати роботи на 1-му етапі: Вдосконалено нові навчальні і
робочі плани; модернізовано навчальні програми, де враховано компетенції, зазначені у модельному курсі 7.04 ПДМНВ; уточнено методичні
рекомендації для лекційного курсу, лабораторних і практичних занять з
професійних навчальних дисциплін згідно вимог Міністерства освіти і
науки України та модельних курсів ПДМНВ.
Етап 2. Впровадження компетентнісного підходу під час виконання
дипломних робіт і проектів.
Визначальними характеристиками цього етапу чи рівня компетентності є недостатня узагальненість (вузькість соціального простору дій)
та обмеження у перенесенні засвоюваних практичних способів дій на
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інші об’єкти, враховуючи специфіку нових обставин. Визначальне значення для курсанта на даному етапі діяльності має процес узагальнення отриманих в процесі навчання знань, вмінь і навичок для їх застосування на практиці у вигляді внесення ідей, нових розробок чи підходів у
напрямку модернізації елементів СЕУ.
Колективом кафедри було ініційовано створення двох робочих
груп, у які входили компетентні спеціалісти з охорони праці та економісти. Разом з представниками аналогічних робочих груп, створених на
кафедрі судноводіння, охорони праці і навколишнього середовища та
кафедрі економіки і морського права, було обговорено комплекс питань, що стосуються узгодження діяльності системи "керівник – студент
– консультант". Додатково було проведено ряд семінарів, що дозволило уточнити проблемні ситуації і віднайти необхідні рішення для подальшої спільної навчально-методичної роботи. У цьому зв’язку були використані ідеї діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів, на
яких ґрунтується педагогіка розвитку суб’єкта та реалізація його наукових (для "магістра") та практичних (для "бакалавра" та "спеціаліста")
ідей.
Результати роботи на 2-му етапі: Уточнено структуру дипломної
роботи (чи проекту) стосовно компетентнісного підходу і взаємозв’язку
між розділами спеціальної частини і розділами "Економічне обґрунтування запропонованих технічних рішень" та "Охорона праці"; розроблено спільні з кафедрами судноводіння, охорони праці і навколишнього
середовища та економіки і морського права методичні рекомендації
щодо виконання розділів "Економічне обґрунтування запропонованих
технічних рішень" та "Охорона праці" із врахуванням компетентнісного
підходу при реалізації дипломного проектування.
Етап 3. Місце і роль викладача при реалізації компетентнісного підходу на кафедрі ЕСЕУ та ЗП.
Важливе значення мають наукові розробки викладачів кафедри
ЕСЕУ та ЗП, які відповідають вимогам часу та сучасному розвитку науки і техніки. Даний напрям широко розвивається, у тому числі під час
регулярного проведення міжнародної науково-практичної конференції
"СЕУТТОО", наукових семінарів та тематичних круглих столів. Крім то234
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го, необхідний взаємозв’язок у науковій роботі системи "викладач –
студент", чого досягають на кафедрі при виконанні дипломних проектів
та під час проведення студентських конференцій. В результаті студенти
отримують нові знання, якими надалі можуть керуватись у практичній
діяльності. Засвоївши результат мислення людей разом з процесом його одержання, суб’єкт засвоює одночасно і спосіб мислення, за допомогою якого цей результат був здобутий.
Отже, кінцевою метою діяльнісного підходу до реалізації компетентнісного процесу навчання є перетворення того, хто навчається, у
суб’єкт учіння. Причому суб’єктом учіння на кафедрі СЕУ та ЗП безпосередньо є студент з одного боку і викладач з іншого боку. Компетентнісний підхід, у нашому розумінні, повинен забезпечити трансформацію
свідомості як студента, так і викладача у напрямку взаємного самонавчання і самовиховання.
Результати роботи на 3-му етапі: розширення спектру взаємозв’язів у науковій та начально-методичній роботі системи "викладач
– студент", чого досягають на кафедрі при виконанні дипломних проектів та під час проведення конференцій; підвищення культури поведінки і
поваги до курсантів з боку викладачів, чого досягають інтенсифікацією
взаємозв’язку професорсько-викладацького складу і студентів через
самовиховання і взаємоповагу.
Етап 4. Місце і роль курсанта при реалізації компетентнісного підходу на кафедрі ЕСЕУ та ЗП.
Безумовно вершиною реалізації компетентнісного підходу системи
"деканат – кафедра – викладач" є студент. Що стосується особисто орієнтованого підходу з боку студента, то він повинен повністю асимілюватися з компетентнісним підходом. Згідно вище описаної моделі діяльності кафедри ЕСЕУ та ЗП це передбачає у комплексі наступні етапи.
- Підвищення свідомості у спектрі необхідності здобувати теоретичні і практичні знання, вміння і навички з подальшою їх реалізацією у
сфері практичної діяльності.
- Виховний підхід. Важливе значення має вплив викладачів, зокрема, їх підхід до виховання, який ґрунтується на самосвідомості
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й призводить до виховання вищих сенсів життя людини і практичної
орієнтації на них у своїй діяльності.
Висновки. У наведених вище результатах роботи в загальному показано основні напрямки реалізації компетентнісного підходу на кафедрі експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженергної підготовки Херсонської державної морської академії. Слід зауважити, що описані у роботі етапи ні в якому разі неможна розглядати незалежно. Навпаки, лише поєднання даних етапів і одночасна їх реалізація
дозволить вийти на якісно новий рівень у підготовці студентів чи курсантів, що, у свою чергу, забезпечить їх конкурентноздатність на ринку
праці.
УДК 656.61.052.8

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОРЯКОВ
Авторы: А.А. Волошин, проф., С.В. Заяц, ст. преподаватель
Одесский национальный морской университет, Одесса

Дополненная в июне 2010 года Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (Конвенция ПДНВ) [2] вошла в силу с 1 января 2012 года, но отдельные ее
требования будут вводиться на протяжении 5 лет и к 1 января 2017 года она полностью вступит в силу. До 1 января 2017 года осталось не
так много времени, поэтому представляет интерес узнать: что уже сделано, что еще необходимо сделать, какие вопросы и проблемы волнуют мировую и отечественную морскую общественность до наступления
этой даты.
Основными нормативно-правовыми международными документами в сфере образования и подготовки моряков являются Конвенция
ПДНВ [2] и Международный Кодекс по управлению безопасностью [3].
Следует иметь в виду, что эти документы согласно статье 9 Конституции Украины [1] являются частью национального законодательства
Украины.
Международная ассоциация морских университетов IAMU [4] на
второй сессии Подкомитета по человеческому фактору, подготовке мо236
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ряков и несению вахты Международной морской организации, которая
прошла в Лондоне в феврале 2015 года, представила информацию о
результатах Форума ассоциации (проводился в Токио в феврале 2014).
Форум был посвящен тенденциям в отрасли по выполнению системы
стандартов качества по подготовке на борту судна, которая обязательна в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ [2].
Дополненная Конвенция ПДНВ [2] требует, чтобы после 1 июля
2013 г. подготовка новых моряков соответствовала Конвенции и Кодексу ПДНВ. Для учебных заведений это означает, что начиная с 20132014 учебного года, обучение будущих офицеров флота должно вестись по учебным планам и программам, приведенным в соответствие
с требованиями дополненной Конвенции ПДНВ. Одесский национальный морской университет (ОНМУ) откорректировал свои учебные планы и программы для судовых механиков, начиная с набора студентов
2011 года. Это дало возможность бакалаврам судомеханикам – выпускникам 2015 года соответствовать требованиям дополненной Конвенции ПДНВ.
Перестройка учебного процесса, как в теоретическом, так и практическом плане непосредственно в ученом заведении не составила
труда. Опыт ОНМУ подтвердил это даже в условиях недостаточного
финансирования. Думаем, что и в других морских учебных заведениях
такая перестройка прошла без особых затруднений. Если с образованием и подготовкой в стенах учебного заведения практически нет проблем, то с обязательной практической подготовкой на борту судна есть
определенные трудности.
По результатам оценки студентов после плавательной практики
IAMU [4] приводит такие причины недостатков бортового обучения:
− положения раздела B-I/8 Кодекса ПДНВ [2], касающиеся подготовки на борту судна, для компаний не обязательны;
− на некоторых судах не назначаются офицеры по подготовке на
борту судна;
− подготовка организована плохо (нехватка времени на подготовку и оценку студентов);
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− студентам не разрешают войти на мостик или в машинное отделение;
− работа на палубе вместо подготовки в машинном отделении, и
наоборот;
− отсутствие соответствующего руководства со стороны членов
команды;
− недостаточная связь между университетами и компаниями;
− недостаточная квалификация офицеров на борту судна для
проведения подготовки студентов.
Наш университет сталкивался практически со всеми перечисленными недостатками при организации и проведении плавательных практик студентов. Существовавшая ранее организация проведения групповых практик студентов во главе с опытными преподавателями от
учебных заведений отошла в прошлое в связи с ограничением кадетских мест на судах, политикой судоходных компаний и отсутствием
учебных судов в Украине.
Еще на одну проблему для безопасности мореплавания обращает
внимание лондонский Институт морской инженерии, науки и технологии
IMarEST [5] – отсутствие минимальных стандартов для морских руководств по технической эксплуатации и обслуживанию. В Соединенном
Королевстве были рассмотрены британские акты об авариях за 1990 –
2006 годы, где в инцидентах участвовали руководства, письменные
процедуры и/или инструкции. Из 45 инцидентов: в 22 случаях руководства не были дополнены или были трудными для понимания; в 22 случаях эксплуатационные инструкции были несоответствующими; один
случай привел к плохому обслуживанию оборудования. В 20 случаях из
45 пострадали люди, еще 14 происшествий привели к отказу механизмов и разрушению, опасным инцидентам, пожарам и взрывам, опрокидыванию и утечке вредных веществ.
Тексты морских руководств и инструкций на судах должны быть
переведены на рабочий язык судна, но не всегда это делается. Отсутствуют какие-либо стандарты для ясного и четкого написания этих документов. Из-за этого членам экипажа, не являющимся носителями ан238
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глийского языка, бывает затруднительно понять содержание этих документов, что ведет к человеческим ошибкам. IMarEST [5] предлагает
обратить внимание на опыт авиации, где уже существуют и применяются стандарты упрощенного английского языка.
С целью совершенствования образовательного процесса и подготовки морских специалистов, обеспечения высокого уровня безопасности и охраны морских судов, защиты окружающей среды предлагается
обратить внимание:
− как морских учебных заведений, так и судоходных компаний на
необходимость установления более тесных контактов между морскими
университетами и судоходными компаниями по вопросам организации,
проведения и оценки результатов плавательной практики студентов,
подготовки или повышения квалификации командного состава судов
компании в сфере педагогического мастерства при проведении ими
практической подготовки на борту судна;
− судоходных компаний на желательность выполнения ими положений раздела B-I/8 Кодекса ПДНВ [2], касающегося руководства относительно стандартов качества;
− морских учебных заведений на необходимость повышения требований к изучению английского языка студентами;
− судоходных компаний на необходимость более тщательного
подхода к написанию или переводу судовых руководств и инструкций
во избежание несчастных случаев и аварий.
Литература. 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков
и несении вахты 1978 года (ПДМНВ–78) с поправками (консолидированный текст) = International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW 78) as amended
(consolidated text): – СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2010. – 806 с. 3. International
Safety Management Code and guidelines on implementation of the ISM
Code (Third Edition 2010): – London: IMO, 2010. – 81 p. (ISBN 978-92-8015151-0). 4. HTW 2/INF.2. ROLE OF THE HUMAN ELEMENT. IAMU understanding of some Human Element issues / IAMU: – London: IMO, 2014. –
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7 p. https://docs.imo.org/Category.aspx?cid=641. 5. HTW 2/INF.3. ROLE
OF THE HUMAN ELEMENT. Human Error: Controlled Language in Operating and Maintenance Manuals Supplied to Ships / IMarEST: – London: IMO,
2014. – 6 p. https://docs.imo.org/Category.aspx?cid=641.
УДК 378.14

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ КОДЕКСА ПДМВ И МОДЕЛЬНЫХ
КУРСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ
МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Авторы: Е.В. Белоусов, А.И. Ляшкевич

Херсонская государственная морская академия, Херсон

Принятие в 2010 году поправок к кодексу о Подготовке, дипломировании моряков и несению вахты (ПДНВ) получивших название по
месту проведения конференции Манильских [1], привело к необходимости пересмотра системы подготовки морских специалистов во всем
мире.
В связи с изменениями в Кодексе ПДНВ международная морская
организацией (ММО) приняла модельные курсы, устанавливающие минимальный стандарт компетентности для претендентов на занятие соответствующей должности.
В сфере подготовки лиц, входящих в машинную команду судна,
подготовка регламентируется модельными курсами: 7.04 – вахтенные
механики, 7.02 – вторые и старшие механики, 7.08 – электромеханики
[1,2,3]. Последняя редакция этих документов состоялась в 2013 году,
что потребовало пересмотра всей системы подготовки в морских учебных заведениях. Особенно актуальной модернизация системы подготовки морских специалистов стала с принятием в 2012 году нового
стандарта подготовки по направлению "Морской и речной транспорт" и
нового закона "О высшем образовании" № 1556-VII от 01.07.2014.
Поскольку морская отрасль является международной, перед морскими учебными заведениями встал вопрос имплементации междуна240
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родных нормативных документов в национальную систему подготовки
кадров на всех уровнях такой подготовки.
Так, в процессе подготовки судовых механиков предусмотрено
пять уровней, начиная от рядового и заканчивая старшим механиком.
При подготовке судовых электриков – два уровня: электрик и электромеханик. Для каждого уровня выделены основные функции, которые
должен выполнять специалист на судне. Под каждую функцию выписаны компетенции, для овладения претендентами на занятие соответствующей должности – чем выше уровень подготовки, тем большим
количеством компетенций должен обладать претендент, включая компетенции предыдущих уровней.
Для организации образовательного процесса во всех учебных заведениях морского профиля ММО разработаны универсальные модельные курсы, охватывающие минимальный набор знаний, умений и
навыков, которыми должен овладеть претендент на занятие той или
иной должности на судне. Модельные курсы представляют собой логически структурированный документ, в котором для каждого уровня подготовки определены межпредметные связи, приведены тематический
план занятий и рекомендации по организации процесса обучения.
Каждый пункт модельного курса направлен на овладение курсантами одной или несколькими компетенциями, предусмотренными Кодексом ПДМНВ. Таким образом, интеграция модельных курсов ММО в
учебный процесс подготовки на уровне морского лицея, колледжа академии позволяет выполнить минимальный стандарт компетентности
при подготовке морских специалистов на каждом образовательном
уровне.
При разработке новых подходов к образовательному процессу на
факультете судовой энергетики Херсонской государственной морской
академии (ХГМА) за основу была взята компетентностная модель подготовки, отвечающая требованиям Кодекса ПДНВ. При этом интеграция модельных курсов в национальные стандарты подготовки осуществлялась на уровне пересмотра рабочих программ дисциплин цикла профессиональной подготовки путем строгого их соответствия тематическими блоками модельных курсов.
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Для реализации компетентностной модели образовательного процесса на факультете судовой энергетики был выполнен ряд последовательных мероприятий:
- сформирована база компетентностей, необходимых в профессиональной деятельности судовым механикам и электромеханикам;
- разработана структура подготовки морских специалистов (судовых механиков и электромехаников);
- сформирована содержательная части профессиональной подготовки, необходимой для овладения профессиональными компетентностями;
- определены межпредметные связи между блоками профессиональной, общеинженерной и общенаучной подготовки;
- сформированы межпредметные связи между профессиональной,
тренажерной и практической подготовкой;
- определены содержательная часть учебных дисциплин и внутрипредметные связи, разработаны рабочие программы дисциплин по которым сформированы комплексы учебно-методической документации;
- определены методики преподавания отдельных дисциплин, критерии и методы оценивания результатов обучения.
На первом этапе все усилия по внедрение компетентностного подхода в ХГМА были направлены на модернизацию образовательного
процесса при подготовке бакалавров. Это объясняется тем, что в соответствии с требованиями ММО весь перечень компетентностей курсант
должен освоить обучаясь по образовательно-квалифицированному
уровню "бакалавр".
В рамках модернизации образовательного процесса рабочая группа, созданная на факультете судовой энергетики, сформировала перечень компетеностей, которыми должен овладеть курсант/студент на
протяжении всего периода обучения в академии. При этом профессиональные компетентности определялись исходя из базовых требований
Кодекса ПДМНВ и модельных курсов, а также других нормативных документов Международной морской организации. Общие компетентности разрабатывались в соответствии с требованиями национальных
нормативных документов высшей школы, а также с учетом опыта,
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накопленного в ходе реализации европейского образовательного проекта "Тьюнинг".
Концепция подготовки морских специалистов на основе компетентностного подхода разрабатывались с учетом мирового опыта, при
котором формирование профессиональной компетентности осуществляется по двум взаимосвязанным и взаимодополняющим направлениям: академическая подготовка (в учебных заведениях) и тренажерная
подготовка (в тренажерных центрах). Академическая подготовка сочетает теоретическое обучение и практическую подготовку общей профессиональной направленности. Тренажерная подготовка направлена
на привитие претендентам на занятие соответствующей должности узкопрофессиональных знаний, умений и навыков.
Анализ стандарта подготовки бакалавров 2012 года показал, что
сформированная в рамках компетентностного подхода структура подготовки может быть реализована в процессе изучения дисциплин в
пределах отведенных кредитов. Более того, анализ Кодекса ПДМНВ и
модельных курсов показал, что в рамках национального стандарта подготовки многие курсы специальных дисциплин могут быть значительно
расширены как в плане выделения большего количества часов на изучение отдельных тем, так и в плане внесения в тематический план тем,
не предусмотренных курсами. Такой подход позволил не только повысить качество подготовки в соответствии с основными компетенциями,
но и расширить кругозор курсантов по данному предмету, усилив их
базовую подготовку. Рабочая группа также произвела распределение
тематических блоков теоретической и практической подготовки по дисциплинам, приведенным в стандарте. Для формирования содержательной части дисциплин цикла профессиональной подготовки были
разработаны уникальные формуляры, устанавливающие связь между
учебными дисциплинами, Кодексом ПДМНВ и модельными курсами. На
основании данных формуляров были определены обязательные тематические блоки в соответствии с каждой дисциплиной цикла профессиональной подготовки.
С учетом обязательных тематических блоков, формирующих профессиональные компетентности, преподавателями специальных пред243
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метов были разработаны рабочие программы дисциплин, учитывающие внутрипредметные связи, которые устанавливают логику преподавания дисциплины, направленную на получение конечного результата
обучения – овладение соответствующими профессиональными компетентностями. Кроме того, в рабочих программах дисциплин профессионального цикла, сформулированы исходные требования к компетентностям курсантов по дисциплинам общеинженерного и общенаучного
циклов, с которыми они должны приступать к изучению данной дисциплины. На основании этих требований определены межпредметные
связи между всеми дисциплинами, читаемыми на факультете. Проработка нормативных документов ММО позволила значительно сократить
оторванность рабочих программ по многим дисциплинам общеобразовательного и профессионального циклов от реальной практической деятельности будущих морских офицеров.
При разработке новых учебных планов некоторые тематические
блоки, которые не удалось отнести к какой-либо дисциплине профессионального цикла, были объединены, и на их основе сформирована
дисциплина "Подготовка к плавательной практике", которая вошла в
вариативную часть учебного плана. Особое внимание было уделено
эффективному сочетанию теоретической, практической и тренажерной
подготовки курсантов. Так, часть тренажерных курсов было интегрировано в структуру академических дисциплин, которые предшествуют
практической подготовке курсантов. Это касается дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", в которую интегрируется соответствующий тренажерный курс. Аналогичным образом тренажерный курс
"Рефрижераторный контейнер" интегрируется в дисциплину "Судовые
холодильные установки" и т.д.
Учебный процесс на факультете судовой энергетики организован
таким образом, что курсанты второго курса, перед выходом на первую
плавательную практику проходят в тренажерном центре ХГМА все тренажерные курсы, связанные с безопасностью на море.
Преподавателями факультета переработаны учебно-методические
комплексы дисциплин циклов общеинженерной и профессиональной
подготовки. Многие из них уже проходят апробацию на старших курсах.
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Такая апробация позволяет уже сейчас отработать методику преподавания дисциплин данных циклов, направленную на формирование у
курсантов компетентностей, необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности. Параллельно с апробацией обновленных
курсов дисциплин ведется поиск новых форм организации учебного
процесса, которые должны привести к повышению качества подготовки
будущих специалистов.
Важным направлением дальнейшего совершенствования образовательного процесса на факультете является разработка модульных
учебных планов и рабочих программ, позволяющих объединить академическую, тренажерную и практическую подготовку в рамках единого
подхода к формированию у курсантов необходимого набора компетентностей, которые позволят им занять достойное место среди специалистов мирового торгового флота.
Литература. 1. Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978 года с поправками. пер.
с англ. Стрелков В.П., Курнекова Т.В., Лапченков С.И. – СПб: ЗАО
"ЦНИИМФ", 2010. – 806 с. 2. Model course 7.02 Chief engineer officer and
second engineer officer. STW 44/WP.6/Add.4/rev.1, 23 July 2013. – 283 р.
3. Model course 7.04 Officer in charge of an engineering watch. STW
44/WP.6/Add.2/rev.1, 16 july 2013. – 235 р. 4. Мodel course 7.08 Electrotechnical officer. STW 44/WP.5/Add.2 /rev.1, 17 july 2013. – 152 р.
УДК 378.4

ІНФОРМАЦІЙНІ І ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КОМПОНЕНТИ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ
ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ
Автори: Ю.В. Кісєтов, О.Ю. Кукліна

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Серед сучасних можливостей складових навчального процесу важливу роль відіграють інформаційно-комп’ютерні технології – (комп'ютерні тренажери і контролюючі програми), засоби комунікацій (локальні
комп'ютерні мережі, Інтернет-сервіси, Інтернет-офіси, хмарні сховища
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даних, електронна пошта тощо). Це дозволяє в якості джерел вивчення
інформації використовувати: бази даних; інформаційно-довідкові та
пошукові системи; електронні підручники, практикуми, довідники та енциклопедії тощо [1] .
Інформаційно-навчальне середовище вищого учбового закладу
створюється та функціонує завдяки наявності в ньому навчальної інформації, що існує у формах:
- традиційні навчальні документи (паперові підручники, навчальнометодичні матеріали, навчально-практичні посібники, конспекти лекцій,
навчальні програми тощо);
- електронні навчальні документи (електронні підручники, посібники, практичні матеріали, навчаючі та контролюючі комп'ютерні програми
тощо.
Тобто об'єктом інформаційно-навчального середовища університету є уся сукупність навчальних документів. Окрім цього сучасне існування вищого навчального закладу неможливо уявити без інформаційно-комунікаційних технологій, що активно використовуються у навчальному процесі.
Специфіка машинобудівних напрямів в тім, що студенти всіх курсів,
а особливо старших курсів, виконують значну кількість графічнорозрахункових робіт по спеціальним дисциплінам із великою кількістю
креслень. Вміння використовувати сучасними можливостями новітніх
технологій обробки інформаційних потоків автоматизованого проектування в процесі навчання значно спрощує та полегшує виконання цих
робіт.
На сьогодні частіше всього застосовуються такі способи надання
електронних навчально-методичних матеріалів:
- зберігання на електронному диску (флешці);
- розміщення на веб-сайті університету;
- пересилання на електронну поштову скриньку, створену певною
академічною групою студентів, або особисто студентом;
- розміщення у комп'ютерах навчальних аудиторіях тощо.
Починається впровадження он-лайн-офісів для роботи з електронними навчальними та навчально-методичними матеріалами. I студенти,
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і викладачі усвідомлюють переваги Інтернет-сервісів. Такі технології
вже застосовуються на кафедрі судових і стаціонарних енергетичних
установок при роботі над дипломними і курсовими проектами. Адже це
позбавляє необхідності, наприклад, зберігати документи у електронній
поштовій скринці або на флеш-накопичувачах.
Застосування комп'ютерів у навчальному процесі змінює пріоритети засобів навчання, які використовуються в процесі викладання різних
дисциплін, тим самим, змінюючи навчальне середовище.
ЛІТЕРАТУРА. 1. Шелестова А.М. Інформаційно-навчальне середовище ВНЗ: основні характеристики // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, (Харків, 24-25 квітня 2014 р.). - X. : ХДАК, 2014. – с 225.
УДК 621.436

СТАНОВЛЕНИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
И РАЗВИТИЕ ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЯ
Автор: В.С. Наливайко, канд. техн. наук, проф.

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николав

Ежегодно в октябре месяце происходит присуждение самой престижной Международной Нобелевской премии за выдающиеся достижения в пяти областях: медицина, физика, химия, литература и миротворчество.
В истории с учреждением Международной Нобелевской премии
есть одна малоизвестная, но существенная деталь: у знаменитой Нобелевской премии была русская предшественница.
В 1888 г. после тяжелой болезни умер самый энергичный и деятельный из четырех братьев знаменитой династии Нобелей – Людвиг.
В знак высокой оценки его заслуг в деле развития промышленности и
науки в 1889 г. правление "Товарищества Братьев Нобель" объявило
об учреждении в России Нобелевской премии, посвященной памяти
Людвига Нобеля. Денежной премией в размере 1200 золотых рублей и
золотой медалью награждались соискатели за лучшее исследование в
области металлургии или нефтепромышленности. Первая премия
247

Cуднова енергетика: стан та проблеми

была вручена 31 мая 1895 г. русскому инженеру В.И. Степанову за исследование "Основы теории горения керосиновой лампы". Эта премия
вручалась трижды – в 1895, 1898 и 1905 г.г.
Кстати, эта премия и золотая медаль была восстановлена в России в 2004-2005 г. и являлась признанием заслуг, достигнутых в любой
профессиональной деятельности. Среди лауреатов были поэт Евгений
Евтушенко, писатель Чингиз Айтматов, космонавт Алексей Леонов,
гроссмейстер Анатолий Карпов, балетмейстер Владимир Васильев и
др.
Самая престижная Нобелевская премия, которая существует до
настоящего времени, была учреждена Альфредом Нобелем в 1895 г. и
присуждалась за выдающиеся заслуги в пяти областях: медицина, физика, химия, литература, миротворчество.
Математика была вычеркнута из-за Софьи Ковалевской, которая
предпочла его математика Митана Лефнера (вторая версия – возлюбленная Нобеля, Анка Дезли, вышла замуж за математика Франца Лемарша). В 1969 г.шведская Академия Наук учредила еще Нобелевскую
премию в области экономики.
Существует много версий о причинах, побудивших Альфреда
Нобеля к такому поступку. Некоторые считают, что она была учреждена им из чувства вины перед человечеством за придуманное им орудие
разрушения – как известно Альфред Нобель изобрел динамит.
В одной из французских газет при его жизни ошибочно был опубликован некролог, где его назвали "торговцем смерти" (хотя умер
Людвиг Нобель). После этого Альфред Нобель все свое огромное состояние, а это свыше 41 млн.золотых рублей, завещал в фонд международной научной премии, при этом завещание не было должным образом оформлено и могло быть оспорено наследниками.
Основным наследником состояния Альфреда был сын Людвига
Нобеля – Эммануил, о котором он был самого высокого мнения. В одном из писем к нему он писал: "Я не люблю комплиментов, но я должен
сказать: я поражен, как тебе удалось справиться с важнейшими делами – молодец племянник". После смерти всех трех братьев (Людвиг
1888 г., Альфред и Роберт – 1896 г.) Эммануил управлял огромной
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промышленно-финансовой корпорацией, созданной Нобелями за полстолетия. Теперь все зависело от его решения: признать или не признать завещание Альфреда. Признание завещания ставило в крайне
тяжелое положение "Товарищество Братьев Нобель". Потеря почти
половины капитала не могла пройти для него незаметно. Оспорить завещание пытались другие наследники, обращавшись с этим спорным
делом к королю Швеции Оскару II, но Эммануил Людвигович был
непреклонен. "Ваше Величество, я восхищен благородным поступком
своего дяди, и я сделаю все, чтобы его воля была исполнена в точном
соответствии с велением его души" – вежливо ответил он королю в
1898 г. на его просьбу изменить завещание Альфреда Нобеля.
Для того, чтобы заплатить фонду необходимые средства, Эммануилу пришлось заложить несколько заводов и вышек. Рабочие товарищества, а это 53 тыс. человек, получали зарплату расписками. Практически все долгосрочные проекты были заморожены, не говоря уже о
поисково-разведочных работах. Казалось, что империи Нобелей (товарищество тогда добывало более 40% всей добываемой в России
нефти) пришел конец. Но в этой, казалось бы, безнадежной ситуации
неожиданно счастливую роль для товарищества сыграл немецкий
изобретатель Р.Дизель и петербургский завод "Людвиг Нобель", который был основан отцом Эммануила еще в 1862 г.
В июне 1897 г. Э. Нобель узнал от инженера А.А. Радцига о триумфальном выступлении Рудольфа Дизеля и профессора Шретера на
съезде Союза германских инженеров, где широко был представлен новый двигатель с невероятно высоким КПД – более 26%, что было почти
в 2 раза выше, чем у известных двигателей, работающих по циклу Н.
Отто.
14 февраля 1898 г. в берлинской гостинице "Пилас-Отель" состоялась встреча сорокалетнего Р.Дизеля и тридцатидевятилетнего
Э.Нобеля, имя которого в то время уже воспринималось как символ
промышленника мирового масштаба. Уроженец Петербурга Эммануил
Нобель более четверти века был лидером третьего поколения знаменитой династии Нобелей: ученых, изобретателей, бизнесменов. Следует подчеркнуть то, насколько быстро и безошибочно Э.Нобель сумел
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оценить блестящую перспективу и найти столь разнообразные области
применения двигателю Р. Дизеля.
Результаты этой встречи газетчики окрестили "сделкой века". За
комплект чертежей и право монопольного использования патентов
Р.Дизеля на территории России и Финляндии Э.Нобель не торгуясь заплатил 50 тыс.фунтов стерлингов. В феврале 1898 г. чертежи были получены и началась постройка первого российского двигателя Р. Дизеля
мощностью 20 л.с., имевшего один цилиндр диаметром 260 мм, ход
поршня 410 мм и частоту вращения 180 об/мин. В качестве топлива
была использована сырая нефть.
В этом же году двигатель испытывался на заводе "Л.Нобель" в Петербурге вместе со своим прототипом, построенным в Германии. Проводивший испытания известный русский теплотехник профессор Г.Ф.
Депп (сокурсник Р. Дизеля) установил, что заводской двигатель имеет
КПД 29% и расходовал заметно меньше топлива, чем двигатель Аусбургского завода. Сразу после завершений испытаний завод приступил
к серийному выпуску дизелей. В 1900 г. их было изготовлено 7 штук, в
следующем 1901 г. – 14, а в 1902 г. уже 20. Пионер российского дизелестроения завод "Людвиг Нобель" к 1913 г. выпустил 733 двигателя
общей мощностью 78920 л.с., которые устанавливались на предприятиях т электростанциях почти во всех городах России, а также начали
применяться в гражданском и военном судостроении.
Заказы на дизельные двигатели всех назначений быстро росли, и
завод "Л.Нобель" перестал с ними справляться. Заботясь о расширении производства дизелей не только как потребителей нефтепродуктов, но и как основы для развития транспортного машиностроения и
промышленного производства, Э.Нобель передал право постройки дизелей и имеющиеся чертежи нескольким русским заводам: Коломенскому машиностроительному (1903), заводу Фельзера в Риге (1907),
Николаевскому судостроительному заводу (1909), Харьковскому паровозостроительному (1911), обществу Сормовских заводов (1913).
Развитие дизелестроения в России стремительно развивалось и
до революции занимало лидирующее положение в Европе и в мире.
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Здесь без преувеличения следует заметить, что если бы за постройку дизелей не взялся завод "Людвиг Нобель", то весьма вероятно,
что внедрение их в промышленность задержалось бы на много лет.
В результате бурного развития дизелестроения, руководимая Эммануилом промышленная и нефтяная империя братьев Нобель к
1910 г. полностью восстановила свои лидирующие позиции в экономике Российской империи. Дизельных денег хватило, не только на то,
чтобы вновь поднять чуть было не рухнувшее товарищество на должную высоту, но и на то чтобы развивать его дальше. К этому времени
"Товарищество Братьев Нобель" владело сетью нефтепроводов общей
протяженностью более полутора тысяч километров, тринадцатью заводами, из которых шесть являлись нефтеперегонными, а семь машиностроительными. В собственности товарищества находилось 65 танкеров, 110 стальных барж и 124 других судна. Нобелевские деньги в
бюджете страны составляли около 4%.
В этом большая заслуга Э.Нобеля, который стал в высшей степени
колоритной фигурой среди публичных деятелей России начала ХХ века.
10 июня 1909 г. Э. Нобель исполнилось 50 лет. Его день рождения
совпал с 30-летием "Товарищества Братья Нобель". Сам император
Николай II пожаловал ему чин действительного статского советника,
его прочили в министры тогдашнего правительства.
Бакинские нефтефирмы в 1904 г. учредили премию имени Эммануила Нобеля в области нефтяного дела в размере 1000 золотых рублей. Премия вручалась трижды, в 1909, 1911 и 1914 годах.
Международная Нобелевская премия имени Альфреда Нобеля
первый раз вручалась 10 декабря 1901 г. Размер премии – 10 млн.
шведских крон (около одного миллиона долларов). За все время было
свыше 800 лауреатов, из них 24 из России, 6 из которых родились в
Украине.
Также следует отметить предвзятое отношение Э.Нобеля
к Р.Дизелю. Он всячески препятствовал попыткам Р. Дизеля стать лауреатом Нобелевской премии, хотя тот неоднократно к нему обращался
с просьбой о ее присуждении. Более того, по одной из версий,
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к таинственной смерти Р. Дизеля в 1913 г. был причастен Э. Нобель,
так как в этом же году заканчивалось действие патента на двигатель,
купленного Нобелем в 1898 г. на 15 лет.
Октябрьский переворот разрушил дело Нобелей. В 1918 г. Э. Нобель, чудом спасшийся от Советов, продал нефтепромыслы в г. Баку
Рокфеллеру за смешную цену 7,5 млн. долларов, в то время как его
состояние оценивалось более чем в 150 млн.долларов. И правильно
сделал, потому что спустя два неполных года (в 1920 г.) в Баку вошла
Красная Армия, и все нефтепромыслы были национализированы. Покинув пределы распавшейся Российской империи в 1921 г. он с семьей
перебрался в Швецию, и полностью отойдя от дел, прожил в Стокгольме оставшиеся ему одиннадцать лет на деньги, вырученные от сделки
с Рокфеллером.
Умер Эммануил Людвигович Нобель 31 мая 1932 г. Последнее его
пожелание было – номинировать на Нобелевскую премию русского писателя Ивана Бунина, такого же изгнанника как он сам. Нобелевскую
премию Бунин получил 10 декабря 1933 года.
Имя выдающегося изобретателя Альфреда Нобеля (более 350 патентов) носит Днепропетровский университет экономики и права. В октябре 2013 г. во дворе университета был открыт памятник А. Нобелю к
180-летию основателя самой престижной в мире премии и 20-летию
вуза.
В заключение следует отметить, что существует еще и Шнобелевская (Ичнобелевская, Антинобелевская) премия в области науки "за
достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься", как писала газета "Новое время" со ссылкой на The Guardian.
Лауреаты премии получали в качестве приза 10 триллионов зимбабвийских долларов (это четыре американских доллара) одной купюрой.
Премия была основана в 1991 г. шведским юмористическим журналом
"Аналы невероятных исследований" и его редактором Марком Абрахамсоном.
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УДК 371.321

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З КОМП’ЮТЕРНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "СУДНОВІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТА УСТАТКУВАННЯ"
ТА "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА"
Автори: О.О.Московко, О.С. Єлеонська, асистенти

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

У зв’язку з високою конкуренцією на ринку праці серед працівників
технічних напрямів, що склалася в останні роки, необхідність вдосконалення підготовки фахівців ВНЗ постає достатньо гостро. Роботодавці
весь час підвищують вимоги до майбутніх претендентів на вакантні посади. Однією з основних вимог є знання та вільне володіння однією,
бажано декількома, CAD системами машинобудівного напрямку. Тому
ефективне викладання дисциплін з напрямку комп’ютерного проектування має достатньо обґрунтований характер з точки зору підвищення
конкурентної привабливості майбутніх випускників.
Можна окреслити вимоги роботодавця до випускника ВНЗ технічного спрямування з володіння CAD системами:
− мати чітку уяву про роботу з CAD системою;
− швидко та якісно моделювати тривимірні об’єкти будь-якої складності;
− швидко та якісно створювати робочу документацію у відповідності до вимог ЄСКД;
− користуватися напрацьованими рішеннями інших представників
галузі та виробників обладнання.
− Виходячи з вищевикладеного можна сформулювати основні напрями при викладанні дисциплін з систем комп’ютерного проектування:
− створення тривимірних твердотільних моделей деталей;
− створення тривимірних зборок різного ступеня складності;
− розробка складальних креслень та специфікацій до них за вимогами ЄСКД;
− розробка робочих креслень деталей за вимогами ЄСКД;
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− вміння застосовувати бібліотеки стандартних виробів;
− створення власних бібліотек моделей деталей, обладнання та
нескладних зборок, які часто зустрічаються при проектуванні;
− створення схем за допомогою CAD систем;
− обмін моделями та зборками між різними CAD системами.
Для детального вивчення кожного з цих питань для студентів спеціальностей "Суднові енергетичні установки та устаткування" та "Теплоенергетика" в навчальних планах передбачено три основні дисципліни з вивчення систем комп’ютерного проектування: Нарисна геометрія,
інженерна та комп’ютерна графіка; Основи SolidWorks для прикладних
задач енергетики; PLM системи в проектуванні суднових (теплових)
енергетичних установок.
В нормативній дисципліні Нарисна геометрія, інженерна та
комп’ютерна графіка в розділі комп’ютерної графіки на другому курсі
студенти вивчають систему автоматизованого проектування і креслення AutoCAD, отримані знання є базою для виконання креслень курсового проектування та випускної бакалаврської роботи.
Основи SolidWorks для прикладних задач енергетики – вибіркова
навчальна дисципліна вивчається на четвертому курсі. Студенти, які
добре володіють AutoCAD, освоюють нову програму швидко і легко, так
як панелі інструментів ти принципи побудови різних CAD систем є подібними. У результаті вивчення цієї програми студент повинен навчитися
створювати моделі деталей на основі об'ємних елементів, задавати розміри, створювати масиви елементів, використовувати бібліотеки стандартних елементів, довідкову геометрію (допоміжні площини, осі, координатні системи), моделювати просторові трубопроводи з використанням тривимірного ескізу, проектувати деталі з листового металу, виконувати складання деталей в зборки, одержувати креслення деталей та
зборок. Для перевірки отриманих знань студентам пропонується виконати індивідуальне завдання по моделюванню зборки окремого вузла,
наприклад, клапану, теплообмінної секції, вентилятора, елементів кондиціонера, виконати модель пропульсивної установки та ін. Далі наведені приклади виконання індивідуальних завдань (рис. 1–3).
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Рис. 1. Фільтр грубого очищення (корпус
показаний прозорим) (виконано студентом Остапуком М.)

Рис. 2. Фрагмент пропульсивної установки на базі ГТД
(дипломний
проект студента Бардіна М.)

Рис. 3. Компоновка енергоблока
ГТД (дипломний
проект студента
Димо Д.)
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Дисципліна PLM системи в проектуванні суднових (теплових) енергетичних установок викладається на п’ятому курсі, базується на попередньому вивченні студентами інших систем комп’ютерного проектування та є основним інструментом при виконанні курсових проектів та
індивідуальних завдань з дисциплін Проектування суднових (теплових)
енергетичних установок, Проектування систем суднових газотурбінних
установок, Проектування систем теплоенергетичних установок та в подальшому дипломного проектування.
Дисципліна викладається на базі системи комп’ютерного проектування Компас-3D, що може виступати складовою системи ЛОЦМАН
PLM компанії Аскон.
В ході вивчення дисципліни студенти отримують вміння створювати схеми систем з використанням стандартних бібліотек (рис. 4), моделювання складних зборок з використанням елементів бібліотек стандартних виробів та використанням обладнання запропонованого виробниками галузі (рис. 5).

Рис. 4. Аксонометрична схема найбільш віддаленої ділянки осушувальної системи
судна Korsaro (виконано студентом гр. 5214 Брижатим О.)
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Рис. 5. Зборка насосного вузла осушувальної системи судна Korsaro (виконано студентом гр. 5214 Брижатим О.)

Рис. 6. Перший лист складального креслення та специфікація ділянки осушувальної
системи судна Korsaro (виконано студентом гр. 5214 Брижатим О.)
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Висновки:
- проаналізовано та структурвано основні вимоги до випускників
ВНЗ з володіння CAD системами;
- виділено основні напрямки роботи при викладанні дисциплін з
систем комп’ютерного проектування;
- створено робочу програму наскрізної комп’ютерної підготовки в
цілому, та в тому числі з вивчення CAD систем.
- збільшення обсягу наскрізної підготовки випускників з вивчення
CAD систем підвищує їх конкурентоздатність на ринку праці.
УДК 371.212.1

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2015 РОКУ
Автори: І.С. Білюк, І.О. Ратушняк, канд. техн. наук, доценти

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Вступна кампанія 2015 р. мала певні специфічні особливості у порівнянні зі вступом у минулі роки:
1) вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) могли подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданий лише у 2015 році, сертифікати ЗНО отримані у минулі роки стали недійсними;
2) при вступі на навчання на основі ПЗСО подання вступниками
сертифікатів ЗНО було обов'язковим, крім осіб, які мали захворювання,
що зазначені у переліку затвердженому спільним наказом МОН та МОЗ
від 25 лютого 2008 року за № 124/95, та осіб, звільнених із військової
служби у 2015 році;
3) сертифікати ЗНО з української мови та математики були дворівневими (базовий або поглиблений рівень складності);
4) перелік сертифікатів ЗНО для вступу на відповідні спеціальності
визначали самі вищі навчальні заклади (ВНЗ);
5) було введено вагові коефіцієнти для балів сертифікатів ЗНО та
додатку до атестату про ПЗСО, рівень яких встановлювали самі ВНЗ;
6) ВНЗ надавалося право встановлювати мінімальну кількість балів
із конкурсних предметів та рівень складності ЗНО;
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5) звичний алгоритм формування рейтингових списків абітурієнтів,
рекомендованих на навчання, змінено за рахунок введення пріоритетності заяв;
6) он-лайн реєстрація заяв вступників;
7) "перехресний вступ" – вступникам дозволялося вступати до ВНЗ
для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю.
Враховуючи вищеназване, приймальною комісією, інститутами та
факультетами Національного університету кораблебудування ім. адм.
Макарова (НУК) був проведений ретельний аналіз предметів ЗНО та
визначено перелік сертифікатів та вагові коефіцієнти для вступу на відповідні спеціальності. Все це знайшло відображення у Правилах прийому до НУК у 2015 році, затверджених Вченою радою 4.11.2014 р.
Правила прийому були верифіковані у ЄДЕБО у встановлені строки.
Необхідно відзначити, що Умови прийому до ВНЗ України у 2015 році
та, відповідно і Правила прийому до НУК у 2015 році, під час вступної
кампанії змінювалися тричі.
Для забезпечення вступної кампанії 2015 року, ректором НУК д.т.н.,
професором Рижковим С.С. було затверджено склади приймальної комісії, план її роботи та склад функціональних підрозділів приймальної
комісії.
Паралельно з приймальною комісією працював штаб агітаційнопрофорієнтаційної роботи та довузівської підготовки, який проводив заходи щодо залучення молоді до вступу в університет згідно затвердженого ректором плану (агітація в школах м. Миколаєва та області, виставки, день відкритих дверей, збір та обробка інформації, поточна звітність та листування, виконання Договору із ОРЦОЯО на пункті ЗНО).
Були організовані виступи деканів факультетів, директорів інститутів та
викладачів кафедр перед слухачами підготовчих курсів та учнями Миколаївського морського ліцею, крім того проводились екскурсії до НУК
для слухачів довузівської підготовки, під час яких вони знайомились з
історією нашого університету, з провідними викладачами та матеріальною базою, також відвідували музей адмірала Макарова. Університет
приймав участь у виставках, присвячених досягненням освіти та науки.
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Була підготовлена до друку газета „Абітурієнт-2015”, як спеціалізований
випуск газети "Кораблебудівник", яка містила вступне слово ректора,
інформацію про НУК, найбільш розповсюджені запитання абітурієнтів
та відповіді на них, а також перелік всіх напрямів та спеціальностей і
предметів ЗНО. Ця газета завжди має попит, під час вступної кампанії
було розповсюджено більше 3000 примірників.
У 2014-2015 навчальному році у НУК пройшли ліцензування нові
перспективні спеціальності та напрями підготовки, серед яких напрям
підготовки 6.070104 "Морський та річковий транспорт" (Експлуатація
СЕУ), що відразу почав користуватися попитом у абітурієнтів.
Внесені до Умов прийому до ВНЗ України у 2015 році, зміни ускладнили набір на заочну форму навчання на базі ПЗСО, але разом з тим,
вони сприяли успішному набору вступників для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, в тому числі і з суднової енергетики. Так, за результатами вступної кампанії 2015 року був
повністю заповнений ліцензійний обсяг зі спеціальності 7.05120103
"Суднові енергетичні установки та устаткування" на денному та заочному відділеннях, що сумарно склав 130 осіб. Також, у порівнянні з минулими роками істотно зросла кількість вступників для здобуття ступеня
магістра за цією спеціальністю.
Попитом серед вступників користувалася і інша спеціальність,
пов’язана із підготовкою фахівців плавскладу – 7.05070202 "Електричні
системи і комплекси транспортних засобів" (спеціалізація "Експлуатація
суднових автоматизованих систем"), на навчання за якою було зараховано більше 100 вступників денної та заочної форми.
Висновки. Зміни в Умовах прийому вносять певні новації для роботи приймальної комісії, проте найбільш важливим для НУК є проведення агітаційно-рекламної діяльності, а саме:
– модернізація та постійне оновлення сайтів інститутів та кафедр
(перспективно, слід розміщувати якомога більше цікавих матеріалів);
– організація постійно діючих консультаційних пунктів інститутів
(факультетів), про що доцільно надати оголошення у пресі;
– активізація виїздів у райони Миколаївщини та Херсонщини, як
для агітації, так і для організації дистанційно-заочних курсів;
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– агітацію у школах, військових частинах, технікумах та ПТУ міста
та області;
– відкриті лекції для вступників представників інститутів;
– реклама прийому на ОКР спеціаліст та ступінь магістра для випускників інших ВНЗ у газетах, на сайтах, телебаченні, виступи провідних
вчених;
– участь у виставках, розповсюдження буклетів, оренда лайтбоксів,
біл-бордів, розміщення транспарантів ("розтяжок"), тощо.
УДК 378. 147

ОСОБЛИВОСТІ КУРСУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ НАПРЯМІВ
Автори: Ю.В. Кісєтов, О.Ю. Кукліна

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Використання засобів комп’ютерної графіки у навчальному процесі
дозволяє на сучасному рівні вирішуватизадачі професійної підготовки студентів технічних спеціальностей для умов сучасного виробництва, формує
вміння складати креслярсько-графічну документацію за допомогою систем
автоматизованого проектування.
Інженерна графіка являється базовим курсом для більшості технічних
спеціальностей і якість оволодіння даною дисципліною позначається на
якості підготовки фахівців. В робочих програмах спеціалістів машинобудівного напряму передбачено послідовне вивчення нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки.
Комп’ютерна графіка – це третій навчальний модуль у вивчені дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, що викладається на кафедрі інженерної графіки університету. Цю дисципліну
вивчають студенти денного та заочного відділень всіх спеціальностей
машинобудівного, кораблебудівного інститутів, інституту автоматики та
електротехніки, окремих спеціальностей інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук.
Робоча програма передбачає, що на лекційних і практичних заняттях спочатку студенти набувають навичок роботи у системі AutoCAD,
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а саме – знайомляться з інтерфейсом системи, способами налагодження параметрів креслення, зберігання, копіювання та виводу креслення на друк. Вивчають команди побудови графічних примітивів, методи створювання шарів на кресленні, вибору типів ліній, їх завантаження. Вчаться застосовувати апарат об’єктної прив’язки, постійної та
тимчасової, ознайомлюються з способами вибору об’єктів, командами
простого редагування креслень та конструктивного редагування.
Наступний змістовий модуль присвячений виконанню проекційного
креслення. Специфіка машинобудівних напрямів в тім, що студенти всіх
курсів а особливо студенти старших курсів виконують значний об’єм
графічно-розрахункових робіт по спеціальним дисциплінам із великою
кількістю креслень. Вміння використовувати системи автоматизованого
проектування в процесі навчання значно спрощує та полегшує виконання цих робіт.
Після засвоєння принципів проекційного креслення програма передбачає вивчення виробів кріплення та різьбових з’єднань на фрагменті технічних вузлів.
Останній змістовий модуль містить в собі відомості про 3-D моделювання в системі AutoCAD, а саме – каркасне та твердотільне моделювання, побудова стандартних об’ємних примітивів, побудова тіл способами видавлювання, обертання, по перерізам та інші, редагування
об’ємних тіл: об’єднання, віднімання, перетин, виконання перерізу.
Практичні заняття проводяться в комп’ютерних класах з мультимедійним обладнанням. Студентам насамперед надається інформація
про літературу, додаткові кафедральні методичні розробки, які містять
варіанти, приклади та послідовність виконання завдання. Методичне
забезпечення дозволяє ефективно проводити практичні заняття та суттєво підвищити самостійність виконання роботи.
При виконанні лабораторних робот використовується програмне
середовище AutoCAD.
Робочою програмою курсу передбачено виконання наступних графічних робіт:
1. Геометричне креслення.
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При виконанні цього завдання студенти вивчають застосування таких команд редагування, як “Спряження”, “Фаска” та особливості виконання внутрішнього спряження.
2. Робоче креслення деталі по попередньо виконаному ескізу в середовище AutoCAD.
При виконанні даної роботи студенти оволодівають навичками побудови взаємозв’язаних зображень предметів, правилами постановки
розмірів на кресленнях, способами нанесення штрихування.
3.Робоче креслення машинобудівної деталі по двом заданим проекціям.
Закріплення навичок побудови взаємозв’язаних зображень предметів та розвиток просторового уявлення.
4. Креслення різьбових з’єднань.
В результаті виконання цієї роботи студенти закріплюють знання
щодо умовного зображення різьби на кресленнях із дотриманням державних стандартів на прикладі виконання роз’ємних з’єднань деталей
за допомогою кріпильних виробів: болта, гайки, шайби, шпильки.
5. 3D моделювання. Криві зрізу.
При виконанні трьохмірної моделі деталі студенти вивчають побудову типових твердотільних примітивів, методику створення тіл шляхом
зсуву, обертанням та видавлюванням. Ознайомлюються з основними
командами редагування та модифікації твердотільних моделей.
Робота “Криві зрізу” передбачає вивчення способів побудови тіла
обертання та виконання зрізу його січними площинами. Студенти отримують знання, щодо використання видових екранів та розміщення необхідних проекційних видів в них по побудованому 3D-зображенню.
6. 3D моделювання. Наочне зображення деталі.
При виконанні цієї роботи студенти вчаться застосовувати проекційні зображення деталі для отримання її наочного 3D-зображення.
Хотілося б відмітити важливість використання комп’ютерної графіки
з позиції мотивації студентів. Вони з задоволенням виконують завдання
за допомогою графічних пакетів і легко набувають навички роботи з
ними. Студенти розуміють, що на сучасному виробництві креслення в
основному виконують в системах графічного проектування, а не вручну.
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Необхідні знання щодо властивостей тіл та геометричних примітивів
вони наочно набувають за допомогою засобів комп’ютерної графіки.
Розгляд особливостей вивчення курсу комп’ютерної графіки студентами машинобудівного напряму показує, що використання графічних пакетів надає велику допомогу в сприйнятті і розумінні інженерної
графіки, а також сприяє розвитку студентських наукових досліджень, інтенсифікації використання студентами отриманих теоретичних знань.
Література. 1. Куклина О.Ю. Лабораторные работы по компьютерной графике в среде проектирования AutoCAD: учебное пособие
[Текст] / О.Ю. Куклина, А.П. Бойко. – Николаев: Издательство НУК,
2013. – 110 с.
УДК 620:178.3

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
З ВИЩОЮ МОРСЬКОЮ ОСВІТОЮ
Автори: О.М. Шумило, канд. техн. наук, доц.

Одеський національний морський університет,Одеса

З 21 до 25 червня 2010 року в м. Маніла (Філіппіни) відбулася дипломатична конференція під егідою Міжнародної морської організації
(ІМО), на якій були прийняті поправки до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 р. так
звані Манільські поправки, і пов’язаною з нею однойменного Кодексу.
Цей документ являє собою один з фундаментальних стрижнів, що формують нормативно-правову базу сучасного судноплавства, разом з такими конвенціями ІМО: Міжнародній конвенції з охорони морського життя на морі (SOLAS 74), Конвенції по запобіганню з суден
(MARPOL 73/78), Міжнародного кодексу по управлінню безпекою
(МКУБ).
Уряд України, на виконання обов’язків, які має наша держава як
сторона Конвенції, надав повноваження Міністерству інфраструктури
щодо імплементації вимог ПДНВ. Виходячи з цього Міністерством інфраструктури України, було впроваджено низку нормативно-правових
актів, що регулюють та корегують роботу навчальних закладів, що здій264
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снюють підготовку офіцерського і рядового складу екіпажів морських
суден у відповідністю з Конвенцією і Кодексом ПДНВ.
Разом з цим необхідно акцентувати увагу морських вищих навчальних закладів щодо проблем з підготовки морських фахівців з вищою
освітою, які треба вирішувати у тісній співпраці вишів, державних органів і представників роботодавців.
Проблеми підготовки морських фахівців нерозривно пов’язані з забезпеченням і проходженням морської практики на суднах (sea going
service) для отримання схваленого стажу підготовки на борту судна.
Хоча навчальні плани і розроблені з урахуванням Манільських поправок – необхідний час практичної підготовки: схвалений стаж плавання
становить від 6 до 12 місяців для різних спеціальностей, але студенти
(курсанти), при цьому стикаються з суттєвими труднощами щодо фактичного виконання даного стажу. І це пов’язано, насамперед, зі складністю забезпечення практикантів необхідними місцями практики на суднах. Незважаючи на постійні рекомендації IMO судноплавним компаніям, щодо забезпечення необхідної кількості кадетських програм, але
останнім часом кількість таких програм ними стало скорочується, що є
відлунням пролонгованої кризи в галузі морського судноплавства. Як
результат такого положення деяка частина студентів не може в повному обсязі виконати мінімальні вимоги для дипломування у частині схваленої практичної підготовки. Тому слід дати можливість таким студентам після отримання робочого диплома "доплавати" на протязі року і
після чого вони зможуть претендувати на отримання професійного диплому.
Якісна підготовка майбутніх офіцерів передусім пов’язана з кваліфікацією професорсько-викладацького складу. Конвенційні вимоги до
осіб, що здійснюють підготовку екіпажів суден – мати робочий диплом
на рівні управління. У той же час освітні нормативи до здійснення навчального процесу у ВНЗ регламентують частку професорсько-викладацького складу, які повинні мати вчену ступінь та/або вчене звання.
Разом з цим поєднання викладених вимог досягнути в повній мірі складно, оскільки викладачам досить важко накопичувати плавальний стаж
для підтвердження або отримання робочого диплома і підвищення
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кваліфікації, а викладачі, що мають такі дипломи не завжди мають можливість отримати вчену ступінь / або наукове звання.
Слід також звернути увагу на низький рівень знань частки студентів
(курсантів) з англійської мови, що стає однією з вагомих причин, які
ускладнюють проходження плавальної практики на суднах з інтернаціональними екіпажами, і суттєво знижує конкурентоспроможність майбутніх офіцерів. Покращенням цієї ситуації може стати впровадження додаткових курсів з вивчення англійської мови, реалізація паралельно
факультативного викладання деяких дисциплін професійно орієнтованого циклу навчального плану англійською мовою.
Необхідно зосередитись на ґрунтовному аналізі змісту підготовки
фахівців освітнього рівня бакалавра. Безперечно, що Конвенція ПДНВ у
частині вимог до морської освіти встановлює мінімальні вимоги (стандарти), і ці вимоги торкаються тільки напрямку професійної діяльності у
сфері експлуатації. Але, якщо проводити підготовку виключно за цими
вимогами, можна таким чином розмити зміст вищої освіти, що може
вплинути на можливості поновлювати свої знання у руслі нових досягнень науково-технічного прогресу, оперативно і системно застосовувати набуті знання у дотичних галузях науки і техніки. Навчальні плани
повинні забезпечувати ґрунтовну фундаментальну загальноінженерну
підготовку морських фахівців, що дозволить їм працювати в різних
сферах морського інжинірингу: проектування, технології виробництва,
експлуатації і ремонті, що розширює їх потенціал і формує конкурентні переваги на міжнародному ринку праці. На жаль. суттєвий крен у напрямку лише експлуатаційних профілів може привести до розглянутих
наслідків.
Комплекс дієвих заходів щодо підвищення якості морської освіти,
не може бути успішним без участі в освітньому процесі представників
судноплавних і крюїнгових компаній. На сьогоднішній день можна стверджувати, що представники цього бізнесу майже не залучаються до
освітнього процесу. Існує очевидна необхідність до залучення їх до експертного середовища щодо обговорення проблем морської освіти: потрібно налагодити зворотній зв'язок для експертизи освітніх програм и
програм практик і прийняття зважливих рішень з їх удосконалення.
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Морська галузь є залежною від компетентності, кваліфікації і професіоналізму екіпажів суден, тому людський фактор стає основним критерієм у забезпеченні безпеки судноплавства. Ці обставини зумовили
Міжнародну морську організацію (ІМО) добиватись жорсткого державного контролю за підготовкою морських фахівців усіх рівнів.
Література. 1. Манільські поправки до додатка до міжнародної
конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти
(ПДНВ) 1978 року. 2. Манільські поправки до кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року.

УДК 378.147

РЕАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО СУДОРЕМОНТУ
Авторы: А.В. Словенский*, зам. директора по техническим вопросам,
ООО "ЮСК", М.А. Гоцуляк**, ассистент

* ООО "ЮСК",
**Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Кафедра судовых и стационарных энергетических установок
(ССЭУ) качественно подходит к вопросу прохождения производственных практик для студентов всех курсов. Примером этому является заключение на долгосрочной основе новых договоров о сотрудничестве
по предоставлению прохождения производственной практики для студентов-бакалавров Национального университета имени адмирала Макарова (НУК). Так в 2014 году заключены договора с предприятиями
ООО "Николаевский тепловозо-ремонтный завод" и ООО "Южная судоремонтная компания" ("ЮСК"). За два года более 70 студентов во
очи увидели и стали участниками технического процесса по ремонту,
демонтажу или испытанию энергетического оборудования или обслуживающих систем. У всех впечатления разные, но едино одно – понятие ответственности при выполнении работ, соблюдение техники безопасности.
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Процесс прохождение практики является обязательной составляющей при обучении. В рабочих программах специальности СЭУ предусмотрены производственная и технологическая практики с регламентом
времени и продолжительности прохождения. Целью такой практики является закрепление приобретенных теоретических знаний. От университета и от предприятия за группой студентов закрепляются руководители
практики. Перед началом прохождения практики на основании договора
о сотрудничестве университетом предоставляются списки студентовпрактикантов, и руководители согласовывают виды проводимых работ.
Студенты получают индивидуальные задания для прохождения производственной практики с учетом специфики предприятия и дневник практики, в котором отмечается вид проделанных работ и их продолжительность. В первый день студенты-практиканты проходят вводный инструктаж по техники безопасности и инструктаж на рабочем месте, после чего
могут приступать к выполнению практического задания с соблюдением
режима рабочего времени на предприятии. По окончанию прохождения
практики студент оформляет отчет согласно индивидуальному заданию
и предоставляет дневник практики.
Уже в первые дни практики студенты хотят о себе заявить, поэтому
большая ответственность лежит на плечах руководителя практики от
производства. Ведь основной задачей является познакомить с технологическим процессом производства, пробудить ответственность у
студента-практиканта, осознанность выполнения ряда работ, усмотреть опасность и не допустить трагедии.
Предприятие "ЮСК" при выполнении судоремонтных работ смело
привлекает студентов-практикантов под руководством опытного сотрудника Словенского Александра Викторовича (рис.1). Ведь на рабочих площадках у них есть возможность теоретические знания преобразовать в первый опыт.
На рис.1 слева изображен коллектив "ЮСК" во главе с директором
Бурковцом Сергеем Владимировичем (по центру левее), а справа –
студенты группы 3212. На рис.2. позируют студенты-практиканты и директор.
268

Секція № 4. Шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики у ВНЗ

Рис.1. Рабочий коллектив и практиканты

Рис.2. Студенты-практиканты и Бурковец С.В. в машинном отделении
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Приятен тот факт, что при прохождении практики студенты трудолюбивые получают материальное вознаграждение, а студенты способные – и предложение о сотрудничестве.
Ряд работ выполняется судоремонтной компанией: ремонт двигателей, винто-рулевого комплекса, донно-забортной арматуры (рис.3),
электрики и электрооборудования, замена наружной обшивки, замена
привального бруса, очистка и покраска корпуса, а также ремонт жилых
помещений и систем, замена элементов систем, профилактические работы.

Рис.3. Объем работ по ремонту донно-забортной арматуры U782

Студентам-практикантам доверяется работа с измерительным инструментом, принятие участия в ремонте насосов, дизелей, винторулевого комплекса, обслуживающих систем. Ремонтные работы выполняются либо локально (на месте) либо в мастерских. Мастерские
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представляют собой передвижные вагончики-контейнеры. Условия работы максимально комфортны. На базе завода работают душевые и
раздевалки.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ "ЗАГАЛЬНОСУДНОВІ
СИСТЕМИ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СУДНОВІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТА УСТАТКУВАННЯ"
Автори: В.С. Мітєнкова, канд. техн. наук, доц., Н.В. Коробєйнікова, викладач
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Дисципліна "Загальносуднові системи" для студентів спеціальності
"Суднові енергетичні установки та устаткування" є професійноорієнтованою, яка передує циклу спеціальних дисциплін, що визначають
професіоналізм майбутнього спеціаліста в галузі суднової енергетики.
Метою вивчення дисципліни є придбання студентами систематизованих
знань із загального устрою, проектування та експлуатації загальносуднових систем та їх основного обладнання.
Завданням дисципліни є вивчення схемних рішень, складу спеціалізованого обладнання, типів та принципу дії різноманітної арматури сучасних загальносуднових систем, ознайомлення з відповідною нормативною
літературою, обґрунтування проектних рішень і виконання гідравлічних,
теплових та інших розрахунків, здобуття знань про особливості експлуатації, технічного обслуговування і автоматичного управління зазначеними
системами згідно з новою редакцією Конвенції та Кодексу ПДНВ відповідно до Манільських поправок (табл. А-ІІІ/1 і А-ІІІ/2).
Для закріплення викладеного матеріалу студенти виконують розрахункові завдання та тести, які пов’язані із вирішенням прикладних задач з
гідравліки при проектуванні чи проведенні випробувань систем та виконанням гідродинамічних розрахунків трубопровідних систем.
Курсовий проект з дисципліни є завершальним етапом вивчення курсу і передбачає виконання принципової схеми тієї чи іншої загальносуднової системи з дотриманням усіх вимог нормативних документів щодо її
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проектування, вибір арматури та устаткування, проведення гідравлічних
та інших розрахунків з метою забезпечення нормальної роботи системи.
Курсовий проект з дисципліни "Загальносуднові системи" є невід’ємною
частиною випускної бакалаврської роботи.
Для проектування рекомендується обирати наступні загальносуднові
системи:
– осушувальну (суміщену із системою нафтовмісних вод);
– баластну (разом із обладнанням для обробки баласту на борту);
– протипожежну водяну;
– спринклерну;
– піногасіння;
– господарсько-побутового водопостачання або єдиної води;
– водяного опалення;
– спеціальні системи танкерів (вантажну, зачисну або підігріву вантажу).
При проектуванні цих систем на основі розробленої принципової
схеми передбачено виконання гідравлічних, з метою визначення основних геометричних параметрів для пропуску визначеної витрати рідини і
втрат напору, на підставі яких обираються нагнітачі, теплових розрахунків
(для деяких систем, наприклад, опалення і підігріву вантажу) для визначення типу та потужності опалювальних приладів, розрахунків трубопроводів на міцність, вибір та розрахунок ізоляції, що є дуже важливим для
закріплення теоретичного матеріалу. В останньому розділі курсового проекту наводиться розрахунок конструктивного елементу системи. В якості
конструктивного елементу загальносуднової системи для розрахунку студенти можуть обрати нагнітачі (відцентрові насоси) або апарати (теплообмінні, опріснювальні установки та інш.), розраховуючи їх за спрощеними
методиками. За узгодженням із керівником курсового проекту студенти в
якості конструктивних елементів можуть обрати обладнання для водопідготовки, для очищення баласту, конденсатовідвідникі, арматуру та інш.
На основі виконаних розрахунків студент повинен виконати у масштабі
креслення обраного конструктивного елементу та принципової схеми системи, вписаної в корпус судна.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО
КУРСА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
"ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" СУДОВЫЕ
ЕНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ"
Авторы: С.А. Кузнецова, канд. техн. наук, доц., Н.В. Коробейникова,
преподаватель

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

С вступление в силу нового закона Украины "Про вищу освіту"
большое внимание уделяется вопросам самостоятельной работы студентов по всем дисциплинам. Снижение количества часов аудиторной
работы ведет к необходимости не только самостоятельного изучения
отдельных вопросов, но и умение анализировать полученную информацию, выделять основное из различных источников информации. Поэтому в данной дисциплине предусмотрено специальное задание –
реферат, включающий основные моменты узловых лекций, информацию, полученную в музеях во время экскурсий, определенные знания
английского языка. Однако именно данная форма проверки знаний
позволяет студенту не только закрепить пройденный материал, подготовится к написанию модулей, а и научиться осмысленно, своими словами, лаконично излагать предложенный материал.
Курс рассчитан на два семестра, что позволяет студентам подготовить несколько рефератов и даже выступить перед своими товарищами с ними. Первый реферат посвящен истории развития судостроения в Николаеве. Тематика рефератов затрагивает: развитие судостроения; выдающихся деятелей города, связанных с судостроением,
морским флотом, географическими открытиями. Материалов по этой
тематики много, и она разнообразна, поэтому основное внимание уделяется правильности и четкости его изложения, оформлению. Студенты знакомятся с правилами оформления, которые в дальнейшем используются при выполнении пояснительных записок курсовых проектов, бакалаврской работы.
Получив навыки, студенты переходят к следующему реферату, посвященному судну определенного типа. В этом реферате студент на
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примере конкретного судна изучает особенности его корпуса и его влияние на скорость, как на связующую характеристику с мощностью главной установки самоходных судов; габаритные параметры; особенности
перевозимых грузов; возможные рейсовые линии; расположение машинного отделения; состав энергетической установки; основные параметры: главных двигателей, первичных двигателей электрогенераторов, котлов и т.д. В качестве графической части студенты оформляют и
представляют структурную схему СЭУ, где они могут показать свое
умение работы с графическими программами. Защита реферата позволяет научится рассказывать подготовленный материал.
УДК 629.5.01:004.9

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ КОРАБЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Авторы: Ю.Д. Жуков, Б.Н. Гордеев, д-р техн. наук, профессоры,
Н.А. Емец, О.А. Кудин
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Мировой судостроительный рынок развивается довольно быстрыми темпами, количество проектов увеличивается, поэтому появляется
необходимость в новых сотрудниках проектно – конструкторских бюро.
Их необходимо обучать современным специализированным технологиям проектирования, от них требуется понимание общей концепции инжиниринга и владение современными 3D – САПР, такими, как Nupas –
Cadmatic, Aveva Marine, Tribon и др. Качественная подготовка инженеров – конструкторов осуществляется не только путем освоения ими
теоретических знаний по конструкции корпуса судна, судовым энергетическим установкам, системам и устройствам, но и параллельным
привитием им практических умений и навыков решения инженерных
задач с помощью современных систем CAD/CAM/CAE/PDM [1].
Важным шагом в этом направлении явилось создание в 2013 г.
Тренинг центра Nupas-Cadmatic [2]. Он стал основой научной и учебно
– исследовательской работы Института новейшей корабельной инженерии Национального университета кораблестроения имени адмирала
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Макарова (НУК). Его ключевой задачей стало развитие методических
основ и интеграция новейших технологий проектирования и постройки
судов в существующие курсы и новые программы подготовки будущих
специалистов. Это обеспечило организацию сквозного цикла практической подготовки новых инженерных кадров, владеющих современными
принципами и инструментами современной корабельной инженерии,
что позволило повысить качество подготовки специалистов и обеспечить высокий уровень конкурентоспособности выпускников на глобальном рынке инженерного труда. Кроме того, следует признать очевидной актуальность создания обучающей системы и целого ряда факультативных занятий с общим названием "Введение в современную корабельную инженерию".
В процессе занятий в Тренинг центре у обучающихся формируются практические навыки по 3D-моделированию и разработке рабочих
чертежей в системе Nupas-Cadmatic. На примере данной системы студенты дополняют свои знания о процессе проектирования судов и
формируют более полное представление о перспективах своей будущей деятельности. Обучение в Тренинг центре позволяет молодым и
опытным специалистам получить знания, соответствующие как национальным, так и международным стандартам.
В частности, для будудущих специалистов по судовой энергетике
разработаны факультативные занятия "Ознакомление с функциональными возможностями программного продукта для проектирования
CADMATIC" [3, 4, 5], а также "Автоматизированное проектирование судовых энергетических установок и систем".
На факультативных занятиях по ознакомлению рассматриваются
следующие вопросы:
1. Обзор модулей CADMATIC, предназначенных для проектирования, производства, просмотра моделей, интерфейсов и интеграции –
Diagram, Plant Modeller, Support Designer, Cable Router, HVAC Spool,
Piping Isometrics & Spools.
2. Использование набора возможностей CADMATIC на всех
стадиях жизненного цикла судна, начиная с создания концепции,
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проектирования, постройки, эксплуатации и ремонта, и заканчивая выводом из эксплуатации.
3. Преимущества CADMATIC.
4. Объектно-ориентированный подход CADMATIC к проекту, эффективное использование и целостность проектных данных. Распределенное проектирование с целью использования знаний лучших специалистов по всему миру. Обеспечение целостности и безотказности
относящихся к проекту данных.
5. Полный контроль продвижения проекта, управление проектными данными и изменениями, выделение изменений.
6. Использование программы e-Browser.
7. Создание рабочих групп каталога. Иерархия. Единая база данных. Выбор оборудования и материалов из базы данных.
8. Создание компонентов.
9. Моделирование и компоновка оборудования, трубопроводов,
различных систем, кабельных лотков.
Целью проведения факультативных занятиях "Автоматизированное проектирование судовых энергетических установок и систем" [6]
является выработка у студентов систематизированных знаний о процессах, связанных с проектированием и инжинирингом проектов.
В процессе обучения рассматриваются следующие вопросы:
1. Исследование
последовательности
процесса
автоматизированного проектирования
2. Исследование потоков и видов входной информации для
инжиниринга
3. Организация инжиниринга
4. Изучение принципов модульного (секционного) проектирования
5. Моделирование/создание
компонентов
и
оборудования
судовых систем
6. Расположение оборудования судовых систем в модели.
Выполнение замены оборудования в модели
7. Моделирование трубопроводов судовых систем. Контроль за
столкновениями трубопроводов
8. Моделирование / создание компонентов кабельных каналов
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9. Моделирование кабельных каналов
10. Моделирование леерных ограждений, трапов и площадок
11. Создание изометрических чертежей судовых трубопроводов
12. Выполнение чертежей и спецификаций
13. Использование модулей импорта и экспорта двухмерных видов
и чертежей, а также трехмерных моделей в другие системы в
соответствии с форматами Auto CAD (DFX и DWG, IGES, SAT и Rhinocros)
14. Объединение автоматически созданных чертежей в логические
блоки, которые можно использовать в трубных цехах. Данные о гибке
труб
15. Редактирование видов. Использование e Browser
Факультативные занятия включают в себя мультимедийные
лекции, лабораторные работы и видео – уроки, а также
мультимедийные тестовые задания для проведения контроля
полученных в ходе изучения дисциплины знаний в интерактивном
режиме.
Список литературы. [1] Жуков Ю.Д. Применение мультимедийных средств обучения при преподавании основ корабельной инженерии [Текст] / Жуков Ю.Д., Гайдай А.Ю., Кудин О.А., Емец Н.А., Лобанова
О.Н. // Журнал "Судостроение и морская инфраструктура". – 2015. –
№1 (3). – С. 32–47. [2] Ионова, Е. Открытие в Украине тренинг-центра
NUPAS-CADMATIC на базе Национального Университета Кораблестроения [Текст] / Е. Ионова // Он-лайн приложение к журналу "Морская
биржа". – 2013. [3] Ионова, Е. Решение для судостроительного проектирования NUPAS-CADMATIC: взгляд на возможности [Текст] / Е.
Ионова // Информационно-аналитический журнал "Рациональное
управление предприятием". – СПб.: ESG, 2012. – №. 3. – С. 6–9. [4]
NUPAS-CADMATIC. Обзор модулей Версия V6. Модули корпуса, трубопроводв и оснастки, 2013. 26 с. [5] NUPAS-CADMATIC brochure [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nupas-cadmatic.com. [6] MDEM04-01-08-2013. Инструкция по ведению работ в среде проектирования
CADMATIC 6.0.5, 2013. 142 с.
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УДК 621.43:37.013.2

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ДВИГУНИ НЕТРАДИЦІЙНИХ
СХЕМ" НА КАФЕДРІ ДВЗ НУК
Автори: Д.С. Мінчев, канд. техн. наук, доц., А.В. Нагірний, канд. техн.
наук, асистент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Дисципліна "Двигуни нетрадиційних схем" належить до циклу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми підготовчого курсу бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Двигуни внутрішнього згоряння". Предмет дисципліни – конструкція, принцип дії, особливості робочих процесів теплових двигунів внутрішнього
згоряння (ДВЗ), виконаних за нетрадиційними схемами, а також двигунів зовнішнього згоряння, які можуть скласти альтернативу ДВЗ.
Під ДВЗ традиційної схеми розуміється двигун внутрішнього згоряння, робочий процес якого здійснюється в циліндрі, об’єм якого змінюється внаслідок руху поршня. Перетворення поступального руху поршня в такому двигуні здійснюється за допомогою кривошипношатунного механізму. В якості робочого тіла використовується атмосферне повітря (та паливо і продукти його згоряння), а в якості палива –
вуглеводневі рідинні та газоподібні палива нафтового походження. Таким чином двигуни, що не відповідають вказаним вимогам в даному курсі відносяться до двигунів нетрадиційних схем. До двигунів нетрадиційних схем також слід віднести двигуни з кривошипно-шатунним механізмом та традиційною циліндро-поршневою групою, які мають відмінності щодо організації робочого циклу або регулювання. До двигунів нетрадиційних схем в даному курсі також віднесені і двигуни з зовнішнім
згорянням палива (наприклад, двигуни, які працюють за циклом Стірлінга), адже вони можуть скласти цілком реальну альтернативу традиційним двигунам в деяких сферах застосування.
Під час викладання дисципліні, з огляду на її специфіку, використовується наступний формат індивідуальної роботи студентів. Індивідуальна робота студента виконується під керівництвом викладача і має на
меті поглиблення та закріплення матеріалу лекційного курсу. Зважаючи
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на те, що аналіз нетрадиційних схем двигунів зовнішнього та внутрішнього згоряння неможливий без докладних розрахунків їх робочих циклів, а також без ескізного проектування їх конструкції, пропонується наступна організація індивідуальної роботи студентів.
Група студентів поділяється викладачем на підгрупи по 5…6 студентів, які умовно називають "конструкторськими бюро". Підгрупи отримують індивідуальне завдання на ескізне проектування двигуна нетрадиційної схеми з докладною проробкою спеціального питання. В кожній
підгрупі викладачем призначається відповідальна особа (головний
конструктор), до обов’язків якої входить загальне керівництво роботою
підгрупи, розподіл робіт серед членів підгрупи, прийняття рішень щодо
конструювання двигуна. Відповідальна особа підпорядковується безпосередньо викладачеві, інші члени підгрупи підпорядковуються відповідальній особі.
Індивідуальне завдання виконується в вигляді курсової роботи та
містить розрахунково-пояснювальну записку і графічну частину. Виконання індивідуального завдання здійснюється за допомогою ЕОМ та
передбачає розробку кожною підгрупою необхідних програмних засобів
для здійснення відповідних розрахунків. Індивідуальне завдання містить стандартні частини: опис двигунів заданої нетрадиційної схем, розрахунок кінематики двигуна, розрахунок динаміки двигуна, розрахунок
робочого циклу двигуна та ескізне проектування двигуна. Крім того до
кожного індивідуального завдання ставиться задача проробки спеціального питання. Зміст спеціального питання залежить від особливостей
двигуна, що проектується.
В кінці семестру всією підгрупою здійснюється загальний захист завдання у вигляді доповіді перед аудиторією. Індивідуальне завдання
вважається захищеним якщо підгрупа отримала загалом за його виконання більше 60 балів. Разом з відповідною кількістю балів, отриманих
студентами за виконання контрольних робіт, захищене індивідуальне
завдання є підставою для допуску до екзамену.
На рис. 1 наведені деякі двигуни, розроблені студентськими КБ
протягом навчання.
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Рис.1. Загальне зображення деяких проектів двигунів, розроблених студентськими
КБ протягом вивчення дисципліни ДНС

280

Секція № 4. Шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики у ВНЗ

УДК 378.147

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ
В ГАЛУЗІ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Автори: В.С. Мітєнкова, канд. техн. наук, доц., М.О. Гоцуляк, асистент
Національний університет кораблебудування імені адмірала макарова, Миколаїв

В рамках вивчення дисципліни "Інформаційні технології в судновій
енергетиці" передбачається накопичення студентами практичних навичок роботи зі спеціалізованими програмами для інженерних та наукових
обчислень шляхом вивчення системи комп’ютерної алгебри MathCad та
пакета прикладних програм для вирішення задач технічних і математичних обчислень MATLAB.
Цикл лабораторних робіт з дисципліни спрямований на закріплення
теоретичних знань та набуття практичних навичок вирішення інженерних та наукових задач у пакетах MathCad та MATLAB. Заняття проводяться лише в комп’ютерних класах, де студенти виконують відповідні
індивідуальні завдання.
При викладанні дисципліни акцент робиться саме на прикладних
аспектах використання продуктів MathCad та MATLAB для вирішення
різноманітних задач. При викладені матеріалу, пов’язаного з математичними розрахунками, теорія щодо різних розділів вищої математики або
фізики роз’яснюється стисло, оскільки студент повинен засвоїти цю інформацію в потрібному обсязі при вивченні відповідних дисциплін.
Після проходження циклу лабораторних робіт студенти повинні
знати основні елементи меню та інтерфейсу MathCad та MATLAB, вміти
використовувати вбудовані функції та створювати власні, набирати та
редагувати формули, будувати дво- та тривимірні графіки у цих програмах. Після вивчення дисципліни студенти повинні навчитися вирішувати типові задачі алгебри та вищої математики, включаючи вирішення
систем алгебраїчних та диференційних рівнянь, матричні та векторні
операції, здійснення символьних обчислень, створювати програми у
MathCad в модульному та безмодульному виглядах, виконувати базові
операції зі статистичної обробки даних у MATLAB, створювати прості
математичні моделі у пакеті розширення Simulink. Приклади виконаних
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завдань з дисципліни "Інформаційні технології в судновій енергетиці"
наведено на рис. 1.

а)

б)
Рис. 1. Приклади виконаних завдань з лабораторних робіт при ознайомелнні з
програмами MathCad (а) та MATLAB (б)
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Для набуття практичних навичок та підвищення інтересу до предмету в якості завдань для більшості лабораторних робіт студент може
використовувати поточні задачі з інших дисциплін (вищої математики,
фізики, теоретичної механіки тощо), якщо вони пов’язані з темою, що
вивчається, попередньо узгодивши це з викладачем дисципліни "Інформаційні технології в судновій енергетиці".
Комп’ютерна математика може бути реалізована не лише за допомогою програмних пакетів MathCad та MATLAB, але і інших програмних
забезпечень, серед яких: С++, Visual Basic, Excel тощо. Проте саме в
рамках вивчення дисципліни "Інформаційні технології в судновій енергетиці" проходить ознайомлення студентів з декількома програмними
системами з метою порівняння та розширення кругозору студентів. Це
сприяє накопиченню навичок, вмінню аналізувати та вирішувати поставлені задачі раціонально.
Так, при проведенні кожної лабораторної роботи студентам пояснюється, як вони можуть використати отримані знання при вирішенні
задач, пов’язаних з професійно-орієнтованими дисциплінами суднової
енергетики. Частина завдань розроблена вже відповідно до пройденого
матеріалу деяких дисциплін ("Енциклопедія суднової енергетики",
"Вступ до спеціальності").
УДК 371.321

ПРАКТИЧНЕ ВИНАХІДНИЦТВО ЯК ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З СУДНОВОЇ НЕРГЕТИКИ У ВНЗ
Авторы: А.П. Попов, д-р техн. наук, проф., О.І. Савенков, ассистент

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Викладання інтелектуальної власності є загальнообов’язковим у
всіх вищих навчальних закладах України. У більшості вищих навчальних закладів при викладанні інтелектуальної власності основна увага
приділяється правовим аспектам даної дисципліни під котрими розуміється захист прав інтелектуальної власності винахідників та патентовласників. Такий підхід до викладання для студентів технічних спеціальностей дає лише загальне уявлення про написання та оформлення
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охоронних документів. При цьому студенти на отримують практичних
навичок з написання охоронних документів, таких як, патенти на винаходи та корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції та інші. Слід зазначити, що в учбовому процесі, в не залежності від галузі науки, при
написанні дипломних робіт необхідним є проведення патентноінформаційного пошуку, за результатами котрого можливо зробити висновок про новизну пропонованої роботи. Таким чином, отримання студентами практичних навичок в проведенні патентного пошуку, оцінки
новизни та практичної цінності пропонованого рішення до початку написання дипломної роботи є актуальною задачею, рішення якої зумовлює покращення якості учбового процесу, удосконалення підготовки
фахівців та подальший розвиток наукової діяльності у вищих навчальних закладах.
Вирішення вказаної задачі можливе за рахунок викладання студентам молодших курсів дисциплін з винахідництва та патентознавства, які
є складовою комплексу знань в галузі інтелектуальної власності. При
викладанні винахідництва та патентознавства, для отримання студентами вищевказаних вмінь потрібно приділяти більше уваги не теоретичному, а практичному курсу, в рамках якого, вони зможуть оволодіти не
лише всіма навичками оцінки патентно-правових показників, а й необхідними знаннями для самостійного написання та оформлення патентів
на винаходи та корисні моделі. Так, у машинобудівному інституті національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова кафедрою "Механіки та конструювання машин" викладається курс "Основи винахідництва та патентознавства" по методиці розробленій
проф. О.П. Поповим, в рамках якого студенти отримують практичний
досвід написання патентів на винахід, даний підхід до викладання є унікальним і не має аналогів у ВНЗ України. За час викладання курсу "Основи винахідництва та патентознавства" студентами отримано більше
шістдесяти патентів України на винаходи та корисні моделі, що підтверджує дієвість і високу ефективність методики проф. О.П. Попова.
Проведення курсу з практичного винахідництва та патентознавства
дає можливість студентам оволодіти загальним уявленням про складання завдань на дослідження, розробку регламенту пошуку, пошуку і
284

Секція № 4. Шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики у ВНЗ

відбору патентної інформації, систематизацію і аналіз відібраних документів та вміння складати звіти про патентний пошук, який є
обов’язковим при вирішенні питання щодо доцільності проведення науково-дослідницької роботи і є основою для техніко-економічного обґрунтування при написанні дипломних робіт на технічних спеціальностях.
При підготовці фахівців з суднової енергетики у ВНЗ, в рамках
практичного кусу винахідництва, слід приділяти особливу увагу, вмінню
студентів оцінити патентно-правові показники суднової енергетичної
установки, до яких відносяться коефіцієнти патентоспроможності і патентної чистоти. Патентоспроможність характеризує технічний рівень
розвитку суднової енергетичної установки і її комплектуючого обладнання, а патентна чистота визначає можливість безперешкодної реалізації прийнятих технічних рішень в державі та експорту суднових енергетичних установок і їх комплектуючого обладнання.
Висновки: Одним із можливих шляхів удосконалення підготовці фахівців з суднової енергетики у ВНЗ є оволодіння студентами практичних
навичок в написанні патентів на винаходи при викладанні курсу інтелектуальної власності, які зумовлюють подальший розвиток проведення
науково-дослідницької роботи та вміння оцінювати техніко-економічні і
патентно-правові показники суднових енергетичних установок.

285

Cуднова енергетика: стан та проблеми

ЗМІСТ
Секція № 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ
У ЕЛЕМЕНТАХ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК
Сербин С.И., Мостипаненко А.Б., Козловский А.В. Повышение устойчивости процессов горения топлив в газотурбинных камерах сгорания
газодинамическим совершенствованием проточных частей ........................
Тимошевський Б.Г., Ткач М.Р., Шалапко Д.О. Методика дослідження
роботи суднового ДВЗ при використанні малих домішок водню до основного рідкого палива ...........................................................................................
Чепалис И.В., Козьминых Н.А. Анализ работы газодизелей при использовании паров груза в качестве топлива на метановозах ......................
Гавриш В.І., Борисов А.Ю., Шевчук О.Є. Поліпшення показників
двигунів при роботі на біопаливі, обробленому ультразвуком ....................
Тимошевский Б.Г., Ткач М.Р., Познанский А.С., Митрофанов А.С.,
Проскурин А.Ю. Влияние добавки синтез-газа на скорость нарастания
давления при сгорании ......................................................................................
Тарасенко М.А., Тарасенко А.И. Параметры частичных режимов одновального ГТД и ГТД со свободной силовой турбиной при изменении
температуры наружного воздуха......................................................................
Ткач М.Р., Тарасенко А.А. Стенд для експериментального исследования влияния масштабного фактора на параметры крутильних колебаний
энергетических установок с МОД....................................................................
Тарасенко А.И. Параметры нестационарных крутильных колебаний
малооборотного судового дизельного пропульсивного комплекса на основе
волнового уравнения .........................................................................................
Коробко В.В. Аналіз процесів енергообміну в термоакустичних теплових машинах ...................................................................................................
Кузнецов В.А. Характерные дефекты деталей цилиндропоршневой
группы малооборотных двигателей .................................................................
Гавриш В.І., Лазов О.С. Покращення ефективності двигунів
внутрішнього згорання шляхом використання стиснутого повітря.............
Литвин C.Н., Манзюк В.Н. Повреждения базовых деталей газовых
двигателей в результате детонации .................................................................
Литвин C.Н. Анализ причин аварии газового двигателя JMC-320GS
Ошовський В.Я. Термодинамічна ефективність зразкового зворотного
ступінчастого циклу ..........................................................................................
Тимошевський Б.Г., Ткач М.Р., Проскурін А.Ю., Митрофанов О.С.,
Познанський А.С. Підвищення ефективності енергетичної установки на
базі двигуна 1Ч 7,5/6 з термохімічною утилізацією тепла відпрацьованих
газів .....................................................................................................................
286

4
8
13
19
22
25
29
32
37
40
43
44
48
51

53

Зміст

Белоусов Е.В. Реализация ассиметричного термодинамического цикла
в поршневом двигателе...................................................................................... 56
Гавриш В.І., Шатохін М.Ю., Керціцький О.О. Покращення ефективності мобільних енергетичних засобів шляхом полегшення запуску
двигуна................................................................................................................. 59
Савченко В.А., Столяров С.П. Обоснование адекватности основных
положений методики расчета тепловых потерь по элементам конструкции внутреннего контура двигателя Стирлинга ............................................. 63
Соломонюк Д.Н. Вплив габаритних обмежень на вибір раціональних
параметрів регенераторів ГТУ .......................................................................... 67
Патлайчук В.М., Буй Ван Фат Особливості підвищення параметрів
газотурбінних агрегатів шляхом упорскування води в проточну частину
компресора .......................................................................................................... 69
Патлайчук В.М., Ван Кайє Дослідження раціональних меж використання проміжного підігріву газу в газотурбінних агрегатах потужністю
25 МВт ................................................................................................................. 72
Минчев Д.С., Нагорный А.В., Шатний П.П. Кинематический расчет
ДВС с двухвальным кривошипно-рычажным силовым механизмом........... 75
Минчев Д.С., Нагорный А.В., Шатний П.П. Расчет динамики кривошипно-рычажного двухвального силового механизма ДВС......................... 77
Мошенцев Ю.Л., Гогоренко А.А., Минчев Д.С., Безушко С.А. Разработка
перспективной системы охлаждения для двигателей нового поколения
типа ДМ-185........................................................................................................ 80
Гавриш В.І., Стоянова А.О, Купуста В.М. Модернізація системи
подачі палива газодизеля................................................................................... 84
Стрелковская Л.А. Анализ особенностей отбора исходной информации для экспертной системы поддержки принятия решения в процессе
эксплуатации судового двигателя внутреннего сгорания.............................. 86
Петельчиц В.Ю., Письменный Д.Н., Дашевский Ю.Я. Способы повышения эффективности пленочного охлаждения входных кромок лопаток
ГТД....................................................................................................................... 90
Петельчиц В.Ю., Письменный Д.Н., Дашевский Ю.Я. Исследование
схем размещения отверстий пленочного охлаждения на входной кромке
лопатки ГТД........................................................................................................ 93
Герасименко В.П., Шелковский М.Ю. Аэродинамические характеристики осевых компрессоров с окружным навалом лопаток .......................... 96
Швець І.А. Визначення параметрів газового потоку на виході
з електромеханічного актуатора формування амплітуди............................... 98
Радченко М.І., Грич А.В., Єсін І.П., Прядко О.І. Підвищення
ефективності охолодження приточного повітря машинного відділення
газових двигунів тригенераційної установки автономного енергопостачання .................................................................................................................... 104
Коновалов Д.В., Джуринская А.А. Термопрессорное охлаждение наддувочного воздуха судового ДВС .................................................................... 111
287

Cуднова енергетика: стан та проблеми

Секція № 3. ЕНЕРГООЩАДНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В СУДНОВІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ
Пацурковский П.А. К вопросу определения поверхности контакта фаз
в центробежных массообменных аппаратах ...................................................
Остапенко О.В. Утилізація теплоти в установці автономного енергозабезпечення абсорбційною бромисто-літієвою холодильною машиною
Андреєв А.А., Пирисунько М.А. Рециркуляція відпрацьованих газів як
спосіб підвищення економічних та екологічних показників ДВЗ................
Горобец В.Г., Антипов Е.А., Богдан Ю.А., Троханяк В.И. Применение
тепловых аккумуляторов в утилизационном контуре теплоты когенерационных установок на базе двигателей внутреннего сгорания ....................
Кривошей Ф.А., Богдан Ю.А. Определение граничных условий теплоотдачи при обтекании неизотермических поверхностей теплообмена судовых теплообменных аппаратов.........................................................................
Шаповалов Ю.О., Семенов М.М., Жук І.Ю. Навчально-лабораторний
стенд для виконання практичних робіт з різних розділів тепломасообміну із застосуванням методу кореляційної електронної спеклінтероферометрії ................................................................................................
Самохвалов В.С., Багненко М.Ю., Джуринська А.О. Пневмо-імпульсивний спосіб очищення теплообмінних поверхонь нагріву від сажистих
забруднень ..........................................................................................................
Захаров Ю.В. Розробка експериментального стенду для дослідження
процесів газоочищення за допомогою стримерного коронного розряду ....
Акимов А.В. Комплексный способ очистки уходящих газов судовых
энергетических установок от вредных выбросов...........................................
Алексенко В.Л., Браило Н.В., Зинченко Д.А. Определение механических констант материала защитных покрытий при цилиндрическом изгибе
образцов ..............................................................................................................
Шаповалов Ю.О., Семенов М.М., Коробєйнікова Н.В. Проблеми використання біогазу на водному транспорті.........................................................
Благодатний В.В., Литош О.В., Коваленко В.В. Оцінка екологічної та
економічної ефективності засобів очищення повітря зварювального
виробництва........................................................................................................
Браїло М.В., Кобельник О.С., Нігалатій В.Д. Розроблення композитних матеріалів з підвищеними адгезійними властивостями для деталей
СЕУ......................................................................................................................
Букетов А.В., Акимов А.В. Новые пожаробезопасные эпоксидные
композиты с повышенными механическими свойствами .............................
Настасенко В.О. Нові шляхи удосконалення гідрохвильових енергетичних систем екологічно чистих суден .........................................................
Долганов Ю.А., Єпіфанов О.А. Особливості конструкції двофазних
систем охолодження світлодіодних освітлювальних модулів ......................
288

120
122
129
131
135

137
140
142
144
148
152
155
156
159
161
165

Зміст

Дымо Б.В., Пастухов С.Ю., Анастасенко С.Н., Чегринцев В.Ф. Численное моделирование теплоотдачи в пучках, экранированных сетками
круглых труб .......................................................................................................
Зубарев А.А. Использование термоакустических аппаратов для осушения воздуха в судовых установках кондиционирования ..........................
Каиров А.С., Моргун С.А. Учет демпфирования при вынужденных колебаниях лопаток турбомашин .............................................................................
Коновалов Д.В., Джуринська А.О., Кобалава Г.О. Вдосконалення системи утилізації теплоти відхідних газів суднового ДВЗ застосуванням
термопресора.......................................................................................................
Маринець О.М. Симбіотичні енергоустановки для річкових складених
суден ....................................................................................................................
Пилипчак В.И., Полищук В.А. Конструкционные сплавы на основе интерметаллиада титан-никель в термостатической трубопроводной арматуре.......................................................................................................................
Сапронов О.О., Букетова Н.М., Лещенко О.В. Розроблення
епоксикомпозитів для захисту палубних механізмів від зовнішніх
факторів ...............................................................................................................
Шаповалов Ю.О., Семенов М.М. Експериментальне дослідження
процесу стратифікації в електроактиваторах методом кореляційної
електронної спекл-інтероферометрії................................................................
Рукавишников Д.В. Сервер прочностного анализа плоских конструкций........................................................................................................................
Тарабрин А.И., Чередниченко А.К. Инновационные схемные решения
однодизельной многовальной пропульсивной установки с перекрывающимися винтами .................................................................................................
Андреев А.А., Смагин Д.Н., Самойленко И.А. Использование силовых
циклов на низкокипящих жидкостях для утилизации вторичных тепловых ресурсов судовой дизельной установки ...................................................
Зінченко Д.О. Вплив мікродисперсного карбонату срібла на
теплостійкість епоксикомпозитів .....................................................................
Єпіфанов О.А., Димо Б.В., Долганов Ю.А. Методи покращення
екологічних показників суднових котлів.........................................................
Кузнецов В.В. Обощение закономерностей при теплоотдаче закрученных потоков внутри трубчатых каналов теплопередающих устройств
энергетических установок .................................................................................
Кузнецова С.А., Шевцов А.П. Показатели конкурентоспособности использования КГПТУ в засушливых районах Украины ..................................
Щедролосев А.В. Пути снижения энергозатрат вспомагательных СЭУ
универсальных дизельних наливних судов при транспортеровке и выгрузке вязких грузов...........................................................................................
Сербін С.І., Гончарова Н.О. Розробка математичної моделі камери
згоряння газотурбінного двигуна, що працює на синтез-газі........................

168
170
173
175
177
179
183
185
188
191
193
194
196
200
202
204
208
289

Cуднова енергетика: стан та проблеми

Коробко В.В., Московко О.О. Чисельне моделювання процесів запуску
термоакустичного двигуна................................................................................ 210
Радченко А.Н., Кантор С.А. Особенности применения воздухоохладителей судового исполнения для охлаждения воздуха на входе стационарной газотурбинной установки и их реализация........................................ 214
Секція № 4. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ВНЗ
Несин Д.Ю., Калнауз А.А., Терлыч С.В. Применение тестовых технологий для контроля знаний прикладных дисциплин .....................................
Двірна О.З., Веркієнко Ж.В. Підвищення ефективності підготовки
фахівців з судової енергетики...........................................................................
Анастасенко С.М. Деякі питання удосконалення підготовки фахівців
з суднової енергетики ........................................................................................
Букетов А.В., Акімов О.В. Реалізація компетентнісного підходу на
кафедрі ЕСЕУ та ЗП Херсонської державної морської академії ..................
Волошин А.А., Заяц С.В. Проблемы практической подготовки моряков
Белоусов Е.В., Ляшкевич А.И. Имплементация норм кодекса ПДМВ
и модельных курсов международной морской организации в национальную систему підготовки морских специалистов ............................................
Кісєтов Ю.В., Кукліна О.Ю. Інформаційні і інтернет-технології як
компоненти навчального процесу підготовки інженерів-механіків.............
Наливайко В.С. Становление Нобелевской премии и развитие дизелестроения ..............................................................................................................
Московко О.О., Єлеонська О.С. Обґрунтування напрямів та особливостей викладання дисциплін з комп’ютерного проектування для
спеціальностей "Суднові енергетичні установки та устаткування" та
"Теплоенергетика" .............................................................................................
Білюк І.С., Ратушняк І.О. Особливості вступної компанії 2015 року
Кісєтов Ю.В., Кукліна О.Ю. Особливості курсу комп’ютерної
графіки студентів машинобудівних напрямів ................................................
Шумило О.М. Сучасні тенденції у підготовці фахівців з вищою
морською освітою ..............................................................................................
Словенский А.В., Гоцуляк М.А. Реальная производственная практика
студентов на предприятии по судоремонту ....................................................
Мітєнкова В.С., Коробєйнікова Н.В. Особливості викладання курсу
"Загальносуднові системи" для студентів спеціальності "Суднові
енергетичні установки та устаткування".........................................................
Кузнецова С.А., Коробейникова Н.В. Особенности работы со студентами первого курса при проведении занятий по дисциплине "Введение
в специальность" Судовые энергетические установки" ................................
Жуков Ю.Д., Гордеев Б.Н., Емец Н.А., Кудин О.А. Повышение качества
подготовки специалистов в области корабельной инженерии .....................
290

225
226
229
232
236
240
245
247

253
258
261
264
267
271
273
274

Зміст

Мінчев Д.С., Нагірний А.В. Викладання дисципліни "Двигуни
нетрадиційних схем" на кафедрі ДВЗ НУК..................................................... 278
Мітєнкова В.С., Гоцуляк М.О. Використання систем комп’ютерної
математики для підготовки інженерних кадрів в галузі суднової енергетики ...................................................................................................................... 281
Попов А.П., Савенков О.І. Практичне винахідництво як шлях удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики у ВНЗ........................... 283

Наукове видання

CУДНОВА ЕНЕРГЕТИКА:
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
VІI Міжнародна науково-технічна конференція,
присвячена 75-річчю кафедри ССЕУ
12–13 листопада 2015 року

МАТЕРІАЛИ
У двох частинах

ЧАСТИНА 2
(українською, російською та англійською мовами)

Відповідальний за випуск В. М. Горбов
Макетування Т. М. Чередніченко
Формат 6084/16. Ум. друк. арк. 14,1. Тираж 100 прим. Зам. № 163.
Видавець і виготівник Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
просп. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025
E-mail : publishing@nuos.edu.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2506 від 25.05.2006 р.

