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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ З 
ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН 

 
Розвиток інформаційних систем створює умови для розробки і 

впровадження сучасних інформаційних засобів, що дозволяють 
автоматизувати, і, тим самим, більш ефективно реалізовувати процеси 
управління. Одним з таких процесівє процес голосування з урахуванням 
усіх вимог. 

Одним з таких процесів, які необхідно автоматизувати, є проведення 
таємного голосування, наприклад, на раді акціонерів будь-якої великої 
компанії, при голосуванні в великих компаніях, що мають розподілену 
структуру, в будь-якій організації, де періодично проводяться голосування, 
в тому числі в навчальних закладах при проведенні поточних виборів 
професорсько-викладацького складу. Крім того, великий інтерес являє 
собою можливість автоматизувати державні вибори різних рівнів. Саме 
тому більшість розробок на даний момент здійснюється в цьому напрямку. 

Розвиток системи інтернет-голосування тільки починає набирати 
обертів. Переваги проведення виборів через мережу загального 
користування є очевидними. Серед них можна виділити: 

– можливість дистанційної участі у виборах; 
– конфіденційність волевиявлення виборця; 
– можливість перегляду підрахунку голосів; 
– економія часу виборця; 
– відповідність до рекомендацій кодексу корпоративного 

управління; 
– здійснення підрахунку голосів в більш короткі час; 
– простота використання сервісу. 
Системи електронного голосування (СЕГ) можна поділити на два 

типи: ті, які потребують безпосередньої наявності виборця на виборчій 
дільниці та ті, які дозволяють проголосувати дистанційно. 

Першою систему із обов’язковою наявністю виборця застосувала 
досить успішно Бразилія в 1996 році на муніципальних виборах. До другого 
типу СЕГ належать системи, що дозволяють голосувати віддалено, навіть не 
з’являтися на виборчі місця, через мережу Інтернет. Ці системи можуть 
виявитись особливо актуальними на тлі сучасної пандемії COVID-19, отже 
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це у майбутньому допоможе запобігти купченню великої кількості людей 
під час виборчого процесу. 

Першою країною, яка застосувала, цей тип СЕГ, була Естонія [1]. 
Центральну роль грає ІД-карта, яка є державним документом, що посвідчує 
особу, а також «смарткарт» з вбудованим електронним чіпом.  

Сучасна СЕГ має відповідати наступним вимогам: 
1) авторизованність. Тільки авторизовані виборці можуть 

проголосувати; 
2) унікальність. Кожен виборець має право проголосувати лише 

один раз; 
3) точність. Система голосування має записувати голоси 

правильно; 
4) веріфікованість. Повинна бути можливість перевірити, чи 

правильно ведеться підрахунок голосів з боку виборців; 
5) таємність. Забезпечення таємниці волевиявлення; ніхто не може 

визначити, кому належить голос; 
6) непримусовість. Виборці не можуть довести, як вони 

проголосували. 
На сьогоднішній день можна виділити три основних види протоколів 

електронного голосування. 
Перший вид – це прості протоколи голосування, що зазвичай 

використовують одне агентство ЦВК у якості виборчої комісії. Простий 
алгоритм електронного голосування по суті являє собою листування з 
електронними підписами між виборчим комітетом і безліччю виборців.  

Другий вид – це протокол сліпого підпису, для якого застосовується 
анонімний канал комутації для шифрування бюлетеня. Перевагами даного 
протоколу є забезпечення повної анонімності [2]. 

Третій вид – це технологія blockchain. Системи голосування, які не 
виробляють фізичної записи, такі як СЕГ, створюють додаткові предмети 
для суперечок і підозр. З появою технології блокчейн ці проблеми є не 
актуальні [3]. 

Блокчейн – журнал записів, які є зв’язані один з одним та розміщенні 
у хронологічному порядку, що зберігаються в розподіленій базі даних. 
Кожен охочий може мати копію записів на своєму пристрої. Кожен запис у 
цьому журналі є блоком транзакцій, що містить у собі заголовок блоку, в 
якому зберігається хеш попереднього блоку, дата і час створення блоку та 
деяка системна інформація, та список транзакцій. Перший блок 
розглядається як окремий випадок, так як немає попереднього блока.  

Для того, щоб додати новий блок у блокчейн необхідно вирішити 
складну математичну задачу. Такі алгоритми називаються алгоритми 
консенсусу. Прикладом таких алгоритмів є Proof of Work, Proof of Stake. 
Основною задачею цих алгоритмів є усунення можливості подвійної трати, 
DoS-атак та спаму [4]. Найпоширенішим є Proof of Work, принцип якого є 
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вирішити задачу з підрахунком хеша заданої складності [5]. Процес 
вирішення даної задачі називається майнингом. 

Для реалізації системи електронного голосування на основі технології 
блокчейн необхідно використати централізовану базу даних на сервері 
виборчої комісії, що буде зберігати виборців, а також розподілену базу 
даних для голосування, що буде зберігатися на пристроях виборців. Під час 
голосування авторизованому користувачу – виборцю надається 
одноразовий токен для голосування. Для того, щоб проголосувати, виборцю 
необхідно «замайнити» блок транзакцій, в якому знаходиться його токен з 
адресою гаманця обраного кандидата. Після цього блок добавляється до 
розподіленої бази. Кожна транзакція має підпис приватним ключем 
виборця. Якщо зловмисник змінить яку-небудь інформацію в блоці, йому 
буде необхідно перерахувати усі наступні блоки в блокчейні, тобто 
перерахувати усі хеші з заданою складністю, а це неможливо.  

Запропоновано інший підхід СЕГ з застосуванням технології 
блокчейн. У системі використовуються дві бази даних: одна централізована, 
що слугує для збереження інформації про голосування, кандидатів та 
користувачів системи та одна розподілена, в якій зберігаються голоси 
виборців. 

 Для взаємодії системи необхідно виконати наступні етапи. 
1) Адміністратор системи або виборча комісія:  
а) створює голосування, що проводиться в заданому проміжку 

часу; 
б) мають доступ до перегляду результатів голосування у 

реальному часі; 
в) перевіряють голосування на правильність та цілісність даних – 

кожен член комісії має доступ до актуального блокчейн; 
2) Виборці: 
а) мають авторизуватися у системі голосування; 
б) після успішної реєстрації у системі виборець генерує приватний 

ключ; 
в) використовуючи приватний ключ виборець генерує публічний 

ключ, що слугує електронним гаманцем для відправки транзакцій у 
голосуванні; 

г) для голосування виборець створює транзакцію з адресом свого 
електронного гаманця (публічний ключ) та відправляє голос; 

д) створюється підпис транзакції з використанням приватного 
ключа; 

е) необхідно майнити новий блок, в якому буде зберігатися 
створена транзакція; 

ж) блок розсилається усім користувачам системи; 
з) також мають можливість перевірити голосування. 



«Молодь, освіта, наука 2021» 

8 
 

Алгоритм консенсусу Proof-of-Work, що являє собою набір вимог до 
складних комп'ютерних обчислень, які необхідно провести, щоб створити 
нову групу завірених транзакцій (блок) і додати її до розподіленого реєстру. 
Цей процес називається майнинг. Ключова особливість цієї математичної 
задачі – асиметрія: вона повинна бути помірною складною для майнера, але 
досить простою для мережі в цілому. Рішення задачі майнинга полягає у 
тому, що кожен вузол має обчислити хеш-образ заданої складності: хеш-
образ має починатися з необхідної кількості нулів, що є параметром 
складності даного алгоритму.. 

В даному протоколі немає необхідності генерувати токени для 
кожного виборця, так як можна відстежити, кому саме було видано токен, 
що може скомпрометувати виборця. 

У запропонованій схемі електронного голосування реалізовано 
принцип анонімності та таємного голосування завдяки тому, що адреса 
електронного гаманця виборця, який голосує, не реєструється у базі даних 
ЦВК.  

Також виконується перевірка, що кожен виборець має право 
проголосувати лише один раз. Для цього необхідно перевірити транзакції у 
блокчейні, якщо заданої адреси немає у існуючих транзакціях, значить, 
виборець ще не голосував та має можливість.  

Схема протоколу голосування з застосування технології блокчейн 
зображено на рис. 1. 

 
 

Рис.1. Схема протоколу голосування з застосуванням технології 
блокчейн 
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Обрана трирівнева клієнт-серверна архітектура: клієнт, сервер 
додатка, сервер баз даних. 

Клієнт (шар клієнта) – це інтерфейсний компонент комплексу, що 
надається кінцевому користувачу. На цей рівень зазвичай виноситься тільки 
найпростіша бізнес-логіка: інтерфейс авторизації, алгоритми шифрування, 
перевірка значень на допустимість і відповідність формату, нескладні 
операції з даними (сортування, групування, підрахунок значень).  

Сервер додатків (середній шар, сполучний шар) розташовується на 
другому рівні, на ньому зосереджена бізнес-логіка. Поза ним залишаються 
тільки фрагменти, що експортуються на клієнта, а також об'єкти БД. 

Сервер баз даних (шар даних) забезпечує зберігання даних і 
виноситься на окремий рівень, реалізується, як правило, засобами систем 
управління базами даних, підключення до цього компоненту забезпечується 
тільки з рівня сервера додатків. 

Також створюється розподілена однорангова мережа (P2P), що 
узгоджується з рівнем реалізації блокчейн технології. 

Такі системи надають якісний та перевірений метод захист 
інформації. 

Система, що складається з веб-додатку, є універсальною з точки зору 
використовуваного для доступу до нього пристроїв (мобільного телефону, 
планшета, персонального комп'ютера з виходом в Інтернет), що робить її 
працездатною на будь-який апаратно-програмній платформі і надає 
мобільність її користувачам. 

Література: 
1. Електронне голосування в Естонії. [Електронний ресурс] – https://ega.ee/ 

wp-content/uploads/2016/08/eDem_infomaterjal_i-h22letamine_rus.pdf 
2. Яркова, О. Н. Захищена система електронного голосування на основі 

криптографічних алгоритмів [Електронний ресурс] / О. Н. Яркова, А. А. Осіпова // 
Вісник УРФО. Безпека в інформаційній сфері,2014. Вип. № 2 (12). – С. 9-15. 

3. Blockchain [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://habr.com 
/ru/post/335994/. 

4. Proof of Work vs Proof of Stake: Basic Mining Guide. [Електронний ресурс] 
– Режим доступу:  https://blockgeeks.com/guides/proof-of-work-vs-proof-of-stake/. 

5. Хеш-функції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema9. 
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КОМ’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДЛЯ СЛУЖБ ОХОРОНИ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОНЛАЙН РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ  
 
Прагнення збільшити рівень безпеки і захищеності людей і об'єктів 

власності призводить до повсюдного використання систем 
відеоспостереження. Широке застосування системи відеоспостереження 
знаходять на виробництвах, беручи участь в процесах контролю та 
управляння, технологічними процесами, а також у системах охоронної 
діяльності. Робота базується на використанні алгоритмів та підходів, шо 
наведені у [1-3] та використанні бібліотек OpenCV [4].   

Виходячи з проведеного аналізу, визначено ряд недоліків, які можна 
об'єднати в кілька груп. До першої групи недоліків можна віднести 
відсутність даних про можливості системи. Не визначено максимальну 
кількість камер, які система може обробляти, їх розміщення. Відсутність 
таких даних не дозволяє розрахувати економічну ефективність системи і 
оцінити площу території, що охороняється. Наступний недолік полягає в 
тому, що в системі відбувається обробка декількох кадрів в секунду, а особа 
перебуває в зоні визначення камери більший час. В результаті особа буде 
розпізнаватися багаторазово, і в службу охорони відправлятиметься звіт 
кожен раз, як воно розпізнається. Таким чином, звіт про одне й те ж людину 
може з'являтися у охорони кілька разів за хвилину. Для того, щоб позбутися 
від багаторазового виникнення звіту про одну й ту ж проблему. 

До другої групи недоліків можна віднести низьку якість 
розпізнавання. Низька якість розпізнавання залежить від розподільчої 
здатності відеокамери, а від цього залежить розмір зони найкращого 
розпізнавання. Також на якість результат від загальної кількості і якість 
фотографій, які знаходяться в базі даних і можливі положення особи на 
фото.  

Окрім завдання підвищення якості розпізнавання обличчя для 
ідентифікації осіб та визначення їх реквізитів, потрібно вирішувати задачі 
розвитку функціональної частини системи, а саме – додавання пакету 
додаткових можливостей: трекінгу місцеположення персон для збереження 
інформації про їх переміщення, визначення  порушення режиму доступу до 
приміщень з обмеженим доступом з використанням чи без використання 
перепусток. Для системи для підвищення захисту від несанкціонованого 
доступу осіб до контрольованого периметру запропоновано алгоритм, що 
дозволяє адаптивно визначати найбільш вірогідні місця порушення 
периметру. 
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Для аналізу впливу параметрів на якість розпізнавання потрібно 
використовувати два відеопотоку, на вхід системи з проходом одного і двох 
чоловік. людини. Максимальна відстань від відеокамери, з якого 
починається прохід, становить 5 метрів і мінімальне 0.5 метра.  

Для зменшення кількості варіантів по заданих параметрах необхідно 
визначити основні параметри, за якими провести тестування з визначенням 
їх оптимальних значень, які в наступних експериментах будуть фіксуватися. 
Визначено три параметра: обробник кадрів (N1), розподільча здатність 
(R1min, R1max) і поріг (Th). 

Спочатку необхідно визначити оптимальну швидкість обробки кадру. 
Наприклад, чотири тести з параметром N1 при значеннях 1, 4, 8 і 10, який 
означає, що обробляється кожен перший, кожен четвертий, восьмий і 
десятий кадри. Інші параметри, що впливають на швидкість, мають таке 
значення: R1min = 50 і R1max = мінімальна сторона відеокадру (без 
обмеження максимального дозволу).  

Однак, після обмеження розподільчої здатності зображення особи в 
вирізаному кадрі до R1min = 75 і R1max = 140, швидкість обробки кадру 
значно зростає.  

Швидкість обробки кадру в залежності від кількості кадрів (параметра 
N1) падає, що пов'язано з часовими витратами на підрахунок і пропуск 
системою незадіяних в обробці кадрів. При цьому загальний час обробки 
відео в рази знижується за рахунок збільшення параметра N1 до 8, так як 
зменшується число кадрів. при N1 = 10 загальний час обробки відео 
знижується незначно, а, як зазначалося вище, при швидкості руху людини в 
1м/сек, ми маємо всього 2 кадри в секунду для аналізу, що для вибору 
оптимальних параметрів системи недостатньо.  

Далі потрібно зрозуміти яке обмеження по вирішенню необхідно 
виставити, щоб була досить висока швидкість обробки кадру, але не було 
пропуску осіб, які правильно розпізнаються. Якщо розглядати роботу 
методів в шкалі часу розрізі швидкодії, то відбувається розпізнавання осіб і 
присвоєння коефіцієнта впевненості, що надходять в порядку черги 
зображень.  

В результаті аналізу можна отримати графіки, що показують 
залежність коефіцієнта впевненості K1 від R1 і залежність вірно і невірно 
розпізнаних осіб від дозволу R1. По осі Х розташоване дозвіл R1, (тільки по 
одній стороні вирізаного з кадру особи, так як особа за замовчуванням 
визначається у вигляді квадрата - наприклад, 60х60). Графік показує, вірне 
чи було розпізнавання (верхнє розташування) або невірне (нижнє 
розташування) в залежності від R1.  

У результаті деяких експериментального дослідження найкращий 
результат показав алгоритм LBPHFaces, отримані значенння розподільної 
здатності, при яких розпізнавання виконується це 60х60.  
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ "РОЗУМНИЙ 
БУДИНОК" 

 
Концепція системи "Розумний будинок" (РБ) допускає новий підхід в 

організації життєдіяльності в будинку, при якому на основі комплексу 
високотехнологічного встаткування створюється єдина автоматизована 
система керування, що дозволяє значно збільшити ефективність 
функціонування і надійність керування всіх систем життєзабезпечення [1]. 

Головна особливість системи РБ є об'єднання окремих підсистем 
різних виробників у єдиний автоматизований комплекс.  

Технологія "Розумний будинок" використовувався в країнах з 
розвиненими інформаційними технологіями Україна на даний час 
переходить на цифрові технології. У цей час "розумний будинок" це частина 
життя більшості людей. Дана технологія є благом для людства, яка спрощує 
повсякденне життя. В Україні існує кілька організацій, що співробітничають 
із закордонними компаніями по придбанню встаткування для "розумного 
будинку". Організації, що надають послуги "розумного будинку" в Україні 
існують не тільки у великих містах, таких як Київ, Харків, Львів і т.д., але і 
у дрібних, таких як Первомайськ. 

Розумний будинок - сучасний житловий будинок, обладнаний 
високотехнологічним устаткуванням для комфортного проживання людей. 
Усі інженерні системи, телекомунікаційні системи, системи безпеки і уся 
побутова техніка об'єднані в домашню Unіversal Plug'n'play - мережу з 
можливістю виходу в мережі загального користування.  

Концепція системи "Розумний будинок" припускає новий підхід в 
організації життєдіяльності в будинку, при якому на основі комплексу 
високотехнологічного встаткування створюється єдина автоматизована 
система керування, що дозволяє значно побільшати ефективність 
функціонування й надійність керування всіх систем життєзабезпечення [2]. 

Головна особливість системи РБ є об'єднання окремих підсистем 
різних виробників у єдиний автоматизований комплекс.  

Багато людей дотепер плутають поняття "розумний будинок" і 
"системи життєзабезпечення". Підсистемами життєзабезпечення необхідно 
розуміти окремі системи, що володіють лише необхідним інтерфейсом 
керування і контролю. 
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До систем життєзабезпечення прийнято відносити: 
• інженерні системи: усі комунікації будинку, водопостачання, 

електропостачання та інше;  
• системи безпеки: усі системи охорони, сигналізації, обмеження 

доступу та інше.  
Останнім часом, у період бурхливого розвитку мультимедійного 

встаткування, до систем життєзабезпечення можна віднести 
телекомунікаційні системи: зв'язок, телефонія, інтернет, телебачення, 
розваги та інше.  

Концепція системи "Розумний будинок" припускає новий підхід в 
організації життєдіяльності в будинку, при якому на основі комплексу 
високотехнологічного встаткування створюється єдина автоматизована 
система керування, що дозволяє значно побільшати ефективність 
функціонування і надійність керування всіх систем життєзабезпечення [3].  

Розумний будинок - це підвищення комфорту. 
Підвищення комфорту досягається не тільки шляхом простого і 

зрозумілого керування окремими підсистемами "розумного будинку", але 
злагодженого взаємодії всіх підсистем між собою і гармонічного 
розташування в інтер'єрі будинку.  

Розумний будинок - це забезпечення безпеки.  
Особиста безпека. Повнофункціональна система забезпечення 

безпеки, що включає в себе систему охоронної, пожежної безпеки, 
відеоспостереження, контролю доступу та інші системи, дозволяє 
здійснювати моніторинг усякого роду погроз для власника будинку. 

Розумний будинок - це заощадження і зниження витрат.  
Енергозбереження. Розподіл навантаження від часу доби або інших 

факторів, дозволяє добитися багаторазового зниження витрат на комунальні 
та інші послуги.  

Економічний режим. Покинувши свій будинок, Ви можете бути 
спокійні за витрату енергії під час вашої відсутності, тому що система 
"розумного будинку" переведе всю техніку в економічний режим роботи. 

Розумний будинок - це постійний контроль і керування.  
On-lіne режим. Система "розумного будинку" надає можливість 

дистанційного керування, по засобом мобільного телефону або через 
Інтернет.  

В [1] компанії пропонують виділяти системи "розумного будинку" по 
компоненто, вибираючи певний набір функцій, які найбільше  необхідні. Ця 
технологія активно використовує наступні складові частини:  

• Керування освітленням;  
• Клімат-контроль;  
• Керування приводами штори жалюзі;  
• Домашній кінотеатр;  
• Система мультирум;  
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• Система загального керування;  
• Системи безпеки;  
• Телебачення і Інтернет;  
• Зв'язок і Телефонія. У закордонному журналі Electronіc House є 

стаття від Rachel Cerіcola присвячена Elan Anchors, де вона описує, як його 
будинок облаштували новітнім і кращим устаткування за технологією 
"розумний будинок" [4,5].  

Інтелектуальна система Розумний будинок є концентрацією багатьох 
інноваційних технологій і встаткування. До складу системи Розумний 
будинок входить устаткування, на основі модульної матричної структури, 
що має властивість до постійного відновлення і розвитку за рахунок 
абгрейта програми "заліза". Усі технології і устаткування системи Розумний 
будинок входять у загальну і єдину систему автоматизації, керування і 
моніторингу. Це дозволяє комплексу Розумний будинок бути завжди 
актуальними сучасним, незважаючи на бурхливий розвиток технологій.  

З наведеного огляду можна зробити висновок, що перелік послуг 
даної технології досить широкий. Виникає необхідність автоматизованого 
обліку і аналізу наданих організацією послуг і автоматизації процесу 
супроводу договірних відносин із замовниками і постачальниками. Отже, 
розробка інформаційної системи обліку і аналізу послуги договорів по 
впровадженню технології "розумний будинок" є актуальної, цьому 
присвячена наукова праця. 

Розумний будинок – це устаткування яке складовою частиною 
інтелектуальної загальної системи автоматизації, у яку входять системи: 
опалення, вентиляції, кондиціювання, кисньозбогачення (мікроклімат), 
водопостачання і каналізації, електропостачання, і висвітлення, охорони, і 
безпеки, телебачення, зв'язки і інформатизації, домашнього кінотеатру, і 
оповіщення (мультирум), додаткового встаткування. До послуг відносяться 
наступні: 

"Керування світлом" - світлодіодні, галогенові, люмінесцентні 
світильники - одним торканням. Включення і відключення всіх 
освітлювальних приладів у системі Розумний будинок може здійснюватися 
по сигналу, що відправляється з одного автоматизованого обладнання. Із 
цією метою використовується автоматичне і дистанційне керування 
освітленням. Для забезпечення контролю над освітлювальними приладами 
застосовуються пульти ДУ і вбудовані панелі, використовуючи які можна 
безпосередньо зі спальні відключити світло по всьому будинкові. При 
наявності даної системи Ви ніколи не забудете виключити світло, ідучи з 
будинку: натисканням однієї кнопки дистанційного керування, що 
перебуває на виході, освітлювальні прилади відключаться у всіх кімнатах. 
По подібному  принципу працює також система "Керування 
електроприладами".  
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" Клімат-Контроль" - Система керування мікрокліматом призначена 
для підтримки заданої температури в приміщенні незалежно від зовнішніх 
погодних умов. Можна також запрограмувати різні температурні режими в 
залежності від часу доби (наприклад, прохолодне повітря вночі сприятливе 
для гарного сну, а до ранку автоматика підвищить температуру). Вентиляція 
управляється залежно від  даних термометра і гігрометра, програмується 
економічний режим. Можна створювати різні сценарії для зручного й 
швидкого керування кліматичним устаткуванням, у тому числі системами 
іонізації і озонування повітря.  

"Аудіо-мультирум" - Мультирум розподіляє аудіо і відео в 
приміщеннях будинку, використовуючи для цього єдиний набір 
мультимедіа обладнань. Система складається із сервера керування, набору 
підсилювачів аудіо і відео для кожної кімнати й усіляких мультимедіа 
обладнань. Управляти їй можна через дисплей у кожній кімнаті, пульт д/у 
або гаджет (іphone / іpad). Мультирум супроводжує вас у будинку, поки ви 
зайняті улюбленими справами.  

"Безпека" - організовуючи систему автоматизації будинку, необхідно 
звернути увагу  не тільки на функції, що роблять перебування в ньому 
комфортними, але і на ті, які гарантують, його схоронність і 
недоторканність від несанкціонованого втручання. До них ставляться 
системи відеоспостереження, охоронно-пожежна сигналізація і система 
будинкофонии. 

Глобальний ринок смарт будинку, як очікується, виросте на CAGR 
25.00% протягом  прогнозованого періоду до 2025 року. Busіness plannіng 
and controllіng system ( Бізнес-Планування і система керування) - є 
популярною системно прикладною програмою для виготовлення і інших 
галузей промисловості, які розроблені і продаються в системах програмного 
забезпечення Assocіates (SSA). SSA установлює СКАД у більш ніж 8000 
бізнес-сайтів по усьому світу.  

Автоматизація обліку і аналізу договірних відносин по використанню 
технології дозволяє спростити складання договорів і надання послуг, також 
полегшить замовникові вибір устаткування зі списку. Дозволить вести облік 
укладених договорів із замовниками, вести облік усіх зроблених послуг 
замовникам, а також проводити аналіз який період року самий прибутковий, 
яке встаткування саме надійне (і т.п.). Спроектована інформаційна система 
дозволить підвищити ефективність роботи молочноконсервного комбінату 
в місті Первомайск, за рахунок скорочення часу обслуговування замовників 
і постачальників, а також надання дистанційних сервісів, наприклад, 
усунення неполадок у системі встановленого встаткування. Метою 
дослідження є теоретичне обґрунтування і розробка інформаційної системи 
обліку наданих послуг і аналізу ефективності використання технології 
"Розумний будинок". 
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ПРОЕКТ КОТЕЛЬНІ ПОТУЖНІСТЮ 2,3 МВТ НА ВУЛ. ОЗЕРНІЙ, 

45 М. МИКОЛАЄВА З ДОСЛІДЖЕННЯМ ІОНООБМІННИХ 
СИСТЕМ ПРИГОТУВАННЯ ВОДИ 

 
Вступна частина. 
Процеси іонного обміну знаходять все більше застосування в різних 

галузях промисловості. Вони широко використовуються для очищення 
стічних вод на гідрометалургійних, машинобудівних та інших 
підприємствах. Здатність іонітів селективно сорбувати метали з розчинів 
зумовила їх застосування в технології отримання рідкісних, благородних і 
кольорових металів. Пом'якшена і знесолена вода, отримана іонообмінною 
обробкою природного прісної води, використовується в харчовій і 
фармацевтичній промисловості. Традиційною областю застосування 
іонного обміну є водопідготовка на теплових і атомних станціях. 
Іонообмінні процеси дозволяють вирішувати важливі господарські та 
екологічні завдання з комплексної переробки природних ресурсів і охорони 
навколишнього середовища. Перспективи розвитку іонообмінної технології 
визначаються необхідністю створення ефективних процесів, що протікають 
безперервно, з високими швидкостями в високопродуктивному обладнанні, 
і розробки надійних інженерних методів розрахунку процесів і апаратів 
іонообмінної технології, які враховують основні закономірності іонного 
обміну в гетерогенній системі іоніт-розчин. 

Таким чином, актуальною задачею є підвищення ефективності 
процесів іонообмінного пом'якшення води і регенерації іонообмінних смол 
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https://ru.wikipedia.org/wiki
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з метою підвищення їх ефективності, зменшення часу проведення 
регенерації і кількості стоків. 

З урахуванням малої ймовірності різкого поліпшення характеристик 
іонообмінних смол можна говорити про певне виснаження резервів їхнього 
подальшого розвитку в останні роки. Виходячи з цього передовим 
досягненням у водоподготовці іонообмінними методами є впровадження 
протитечійних технологій на базі монодисперсних іонітів, що почалося в 
середині минулого десятиліття. 

Впровадження протитечії продиктоване прагненням не тільки 
заощаджувати експлуатаційні витрати, але й знизити капітальні витрати, за 
рахунок максимального ступеня інтенсифікації реалізованих процесів. 

Основна частина.  
Переваги протитечійних технологій у водоподіготовці полягають 

головним чином у досягненні стабільно високої якості знесоленої 
пом'якшеної води при одночасному зниженні питомих витрат реагентів на 
регенерацію іонообмінної смоли [1–5]. Зазначені обставини сприяють 
застосуванню протитечійної технології при проектуванні нових або 
реконструкції діючих установок водопідготовки (ВПУ). 

Відповідно до оцінок закордонних аналітиків, по усім світі працюють 
більше п'яти тисяч установок водопідготовки, що працюють по 
протитечійній технології іонного обміну [1,2]: 

− біля чотирьох тисяч установок працюють за технологією 
розробленою німецькою компанією Bayer AG і називаної "Schwebebett" [2],  

− біля семисот - за технологією, патент на яку належить 
американській компанії Dow Chemіcals, "UPCORE " [4, 5]  

− порядку шестисот доводиться на частку всіх інших протитечійних 
технологій разом узятих.  

Застосування технології "SCHWEBEBETT" для цілей зм'якшення 
води може виявлятися кращим, у порівнянні з "UPCORE", у тих випадках, 
коли: 

- вода, що подається на зм'якшення, практично вільна від зважених 
речовин; 

- продуктивність установки постійна; 
- відсутня необхідність у технологічних установках. 
Завдяки тому, що регенерація по "SCHWEBEBETT" проводиться в 

напрямку вниз, і немає необхідності в затисненні шару, ущільненого під 
власною вагою, з'являється можливість знизити лінійну швидкість подачі 
концентрованого (8…12 %) сольового розчину (наприклад, до значення 5 
м/год.). 

Зниження швидкості подачі сольового потоку дозволяє мінімізувати 
споживання солі (доводячи його до рівня 120% від стехіометрії), 
забезпечуючи при цьому необхідний час контакту реагенту з катіонітом, і 
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одночасно скорочуючи споживання води на відмивання й обсяг  сольових 
стоків, що утворяться. 

У силу особливостей проведення регенерації по "UPCORE" (у 
напрямку нагору) можливість для подібного зниження витрати потоку 
реагенту відсутня (тому що при низькій лінійній швидкості несучого потоку 
шар іоніту разущільниться й буде перемішуватися). Тому, якщо потрібно 
мінімізувати питому витрату солі на регенерацію при застосуванні 
технології "UPCORE" для цілей зм'якшення при реконструкції існуючої 
прямоточної схеми, часто доводиться прибігати до нарощування 
циліндричної частини обичайки фільтра й збільшенню висоти шаруючи 
завантаження катіоніта (а це - і додаткові капітальні затрати, і зростання 
споживання води на відмивання). 

Розглядаючи демінералізацію, також необхідно відзначити 
"технологічні ніші", у яких застосування "SCHWEBEBETT" виявляється 
доцільним. Насамперед, мова йде про установки малої продуктивності (до 
10… 15 м3/год), що характеризуються сталістю значення робочого 
навантаження по знесоленій воді.  

Тому, у тих випадках, коли не потрібно одержувати знесолену воду із 
залишковою електропровідністю менш 0,1 мксм/см, застосування 
роздільного Н-ОН іонування по "SCHWEBEBETT" (якщо продуктивність 
установки постійна й відсутня необхідність у технологічних остановах), є 
технологічно й економічно виправданим. Однак, якщо заходить мова про 
більших промисловий ВПУ із продуктивністю в десятки й сотні м3/год. 
демінералізованої води, для яких основним є критерій технологічної 
стійкості системи, вибір "UPCORE" (або її раціональних модифікацій) як  
метод іонування є найбільш кращим, тому що дозволяє гарантувати 
працездатність ВПУ практично в будь-яких умовах експлуатації з 
мінімальними витратами. 

Особливості технології "SCHWEBEBETT" – чутливість до значного 
скупчення зважених речовин у нижніх шарах фільтруючого завантаження, 
що веде до необхідності регулярного відмивання іонітів в окремій ємності. 
Ця особливість технології "SCHWEBEBETT " змушує використати більше 
складні технології як  попередня підготовка, такі як ультра- і 
мікрофільтрація.  

Слід зазначити, що при правильно сконструйованих (нижня 
розподільна система у вигляді фальшднища з ковпачками) і правильно 
завантажених (тришарове завантаження загальною висотою не менш 1700- 
1800 мм) багатошарових фільтрах досягається необхідна для технології 
"SCHWEBEBETT " якість води, про що свідчить численні об'єкти за 
кордоном.  

Технологія UPCORE дозволяє більше високий зміст зважених часток, 
тому що вони акумулюються, головним чином, у верхній частині 
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фільтруючого завантаження й більш легко можуть бути вилучені з фільтра 
під час регенерації. 

При будівництві систем із продуктивністю, що змінюється в 
широкому діапазоні, систем з більшим резервом продуктивності, а також 
систем з більшою кількістю працюючих технологічних ліній (ланцюжків) 
перевагу варто віддавати технологіям, близьким до UPCORE. Ці технології 
виглядають кращими й при реконструкції існуючих прямоточних 
іонообмінних установок або при будівництві нових систем з низьким рівнем 
автоматизації. Відносно висока вартість електроенергії також може 
виступати аргументом проти впровадження технології SCHWEBEBETT.  

Технології, близькі до SCHWEBEBETT прекрасно зарекомендували 
себе на невеликих установках (більшість закордонних установок) з одним 
працюючим й одним резервним ланцюжком. Технологія SCHWEBEBETT 
може виявитися більше економічною й з точки зору капітальних витрат при 
знесоленні вод з низьким солевмістом.  

Висновок. 
Виходячи із аналізу приведеної інформації вирішено використати для 

модернізації водопідготовчої установки об'єкту технологію UPCORE, 
оскільки вона не потребує великих витрат при модернізації існуючих 
установок, не вимагає зміни схеми їх роботи у режимі пом'якшення води, і 
забезпечує високу ефективність регенерації іоніту. 
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2.  Жадан А.В. Особенности практической реализации эффективных 
ионообменных систем.  
3.  Громов С.Л. Основные пути совершенствования технологии 
водоподготовки в СНГ // Химическое и нефтяное машиностроение, 1998, 
№ 12, с. 47–48 
4.  Юрчевский Е.Б., Яковлев А.В. Внедрение технологии 
противоточного ионирования на базе реконструкции установленного 
оборудования // Энергосбережение и водоподготовка, 1998, № 1, с. 52–59 
5.  Громов С.Л. Технологические преимущества процесса 
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КОГЕНЕРАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. 
 

Паливно-енергетичний комплекс України сьогодні переживає не 
кращі часи.  Звичайним явищем стає порушення і перебої постачання як 
цілих регіонів так і окремих домогосподарств паливом, електричною і 
тепловою енергією. 

Одним з найбільш перспективних шляхів вирішення ситуації що 
склалася, є розвиток малої енергетики. Великий потенціал має процес 
спільного вироблення електричної і теплової енергії - когенерація, яка крім 
усього іншого дає можливість для розвитку економіки країни. 

Когенерація - процес спільного вироблення електричної та теплової 
енергії, представляє собою виробництво двох або більш форм корисної 
енергії з єдиного первинного джерела енергії. Когенераційні установки - це 
обладнання, що дозволяє виробляти електроенергію і тепло одночасно. 

До основних переваг когенераційних установок відносяться: 
- збільшення ефективності використання палива завдяки вищому 

ККД; 
- зниження шкідливих викидів в атмосферу в порівнянні з роздільним 

виробництвом тепла та електроенергії; 
- зменшення витрат на передачу електроенергії; 
- можливість роботи на біопаливі та альтернативних видах палива; 
- безшумність і екологічність обладнання; 
- забезпечення власних потреб споживача на місці [3] 
Поршневі двигуни, використовують теплову енергію відхідних газів. 

Крім газів, що відходять можна використовувати воду з системи 
охолодження двигуна, але вона має низьку енергетичну здатністю 
(температура 80 ° С - 90 ° С). Підготовка місця установки поршневих 
двигунів повинна обов'язково включати вирішення питань, пов'язаних з 
вібрацією. Шум від роботи двигуна представляє меншу проблему, але 
вимагає створення спеціальних захисних конструкцій. Поршневий двигун 
конструктивно має більше рухомих частин а відповідно інтервали 
сервісного обслуговування, пов'язаного із зупинкою та ремонтом двигуна 
коротше, ніж у турбін. Істотне обмеження полягає в роботі на неповної 
потужності. Поршневий двигун, як правило, не рекомендується запускати з 
навантаженням менше 50% на тривалий період часу. 

Переваги поршневого двигуна: 
- Висока продуктивність. 
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- Відносно низький рівень початкових інвестицій. 
- Широкий спектр моделей по вихідної потужності. 
- Можливість автономної роботи. 
- Швидкий запуск. 
- Гнучкість по відношенню до вибору палива. 
Недоліки поршневого двигуна: 
- Дороге обслуговування (обслуговуючий персонал, використання 

мастил і охолоджуючих рідин). 
- Висока емісія шкідливих речовин. 
- Високий рівень (низькочастотного) шуму. 
- Низька теплова ефективність. 
- Високе співвідношення вага / вихідна потужність. 
- Ресурс роботи нижче, ніж у турбін. 
Когенерація, за оцінками фахівців, є чудовим механізмом 

економічного стимулювання: 
1. Високі витрати на енергію можуть бути зменшені в кілька разів. 
2. Зменшення частки енергії в собівартості продукції дозволяє істотно 

збільшити конкурентоспроможність продукту.  
3. Неякісне електропостачання - головний фактор уповільнення 

економічного зростання. Когенерація є практично найоптимальнішим 
варіантом забезпечення надійності постачання електричної енергії.  

4. Енергозалежна економіка вимагає все більше і більше енергії для 
роботи і розвитку, тобто є потенціальний запит на споживання.  

5. Вартість прокладки енергокомунікацій і підключення до мереж 
можуть вилитися в суму, порівнянну або перевищує вартість проекту 
когенерації.  

6. Паливом є газ, його перевагою є відносна дешевизна, мобільність і 
доступність. 

7. Когенерація дозволяє утриматися від непотрібних і економічно 
неефективних витрат на засоби передачі енергії, до того ж виключаються 
втрати при транспортуванні енергії, так як енергогенеруюче обладнання 
встановлено в безпосередній близькості від споживача.  

Існує велика кількість економічних вигод когенерації.  
- Когенерація зменшує витрати на паливо / енергію. ККД виробництва 

енергії з первинного палива збільшується в 2-3 рази, споживачі скорочують 
витрати на паливо на дві третини і отримують можливість ефективного 
застосування утилізованого тепла (сушка, охолодження, кондиціонування і 
т.д.). 

- Когенерація оптимізує споживання природного газу - знижуються 
витрати на придбання газу, вимоги до газової інфраструктури і 
занепокоєння щодо запасів газу. 
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- Когенерація знижує потреби в нових лініях електропередач - 
дозволяє уникнути будівництва дорогих і небезпечних високовольтних 
ліній над приватною власністю, екологічного протиборства.  

Екологічні вигоди когенерації: 
1. Виробництво енергії - головне джерело забруднення. Когенерація, 

використовуючи первинне паливо в два-три рази ефективніше традиційної 
енергетики, знижує викиди забруднюючих речовин (оксиду азоту, двоокису 
сірки та летких органічних сполук) в 2-3 рази, залежно від конкретного 
випадку. 

2. Одним з ефективних способів утилізації попутного газу є його 
використання в якості палива в установках, що забезпечують 
енергопостачання промислів і населених пунктів, що знаходяться недалеко 
від родовищ. 

3. Звалища великих міст і очисні споруди міської каналізації при 
утилізації метану в малих і середніх системах когенерації дадуть не тільки 
додаткову електроенергію місту, а й приблизно в 20 разів зменшать 
забруднення атмосфери в порівнянні з його спалюванням. 

4. Торгівля квотами при Кіотському протоколі дозволить залучити 
додаткові кошти суб'єктам господарської діяльності, які реалізують 
проекти, прямо або побічно призводять до зниження викидів парникових 
газів. 

5. Зняття багатьох екологічних обмежень на будівництво об'єкта 
Висновок 
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що 

очевидною необхідністю для України є розвиток систем спільного 
виробництва електричної та теплової енергії. Ці системи, в порівнянні з 
існуючими монопольними тарифами, дозволяють істотно знизити витрати 
на споживану енергію, а так само вирішити важливу проблему пікових 
навантажень і недоліків централізованих систем. 

Когенераційні установки мають більший ресурсний потенціал, а 
також переваги в надійності, діапазоні потужних ресурсів.  

Екологічна вигода від використання когенераційних систем так само 
є очевидною: їх використання значно зменшує рівень викиду забруднюючих 
речовин в атмосферу. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ КОТЕЛЬНІ ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЮ 4,2 МВТ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА 

ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ» З ДОСЛІДЖЕННЯМ 
ДЕАЕРАТОРА 

 
Вступна частина.  
Енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності є 

одними з найважливіших завдань в енергетиці. Наукова діяльність багатьох 
сучасних дослідників спрямована на розробку нових енергозберігаючих 
технологій, а також на підвищення ефективності використання існуючого 
обладнання на теплових електричних станціях.  

На енергетичну ефективність ТЕЦ істотний вплив роблять технології 
деаерації води. Якісна протикорозійний обробка технологічних потоків 
води при мінімально можливій температурі деаерації призводить до 
підвищення енергетичної ефективності теплофікаційних турбоустановок і, 
як наслідок, підвищенню економічності роботи всієї теплової електричної 
станції. Саме цим обумовлений вибір теми дослідження.  

Мета роботи - підвищення енергетичної ефективності ТЕЦ за рахунок 
створення і наукового обґрунтування нової технології низькотемпературної 
деаерації підживлювальної води тепломережі і додаткової живильної води 
котлів.  

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні 
завдання:  

1. Аналіз впливу технологій деаерації підживлювальної води і 
додаткової живильної води на енергетичну ефективність ТЕЦ.  

2. Аналіз традиційних технологій деаерації води на ТЕЦ.  
3. Розробка технологій низькотемпературної дегазації 

підживлювальної води тепломережі і додаткової живильної води котлів 
ТЕЦ. [1] 

Основна частина.  
У роботі розглянуті наступні патенти деаераторів: 
А. с. СССР, № 992430. Деаератор містить установлені на баці-

акумуляторі циліндричні колонки, кожна з яких має патрубок підведення 
води. Деаератор постачений сепараційним відсіком, що утворений 
установленими між колонками вертикальними перегородками.  

Недоліком даного деаератора є те, що він відносно складний і дорогий 
для побутових опалювальних систем. 
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Патент RU, № 2313381. Деаератор, що включає корпус, у якому 
розташовані труби з гідрофобним матеріалом на внутрішній їх поверхні, 
колектори, що поєднують труби, вхідний і вихідний патрубки. Колектори 
розбиті на сектори перпендикулярними перегородками з вікнами, 
виконаними з можливістю послідовного переміщення води по всіх трубах. 
Вхідний і вихідний патрубки сполучені із сусідніми секторами одного з 
колекторів. 

Патент RU, № 2227123. Вакуумний деаератор містить корпус із 
патрубком для підведення води на деаерацію і патрубок для відведення 
деаерірованої води. Крім того, на корпусі є патрубок для відводу 
пароповітряної суміші. Усередині корпуса розташований водорозподільник 
вихідної перегрітої води. 

Зазначений деаератор працює при вакуумі. Для створення вакууму 
необхідно додаткове вакуумне устаткування. 

Патент RU, № 2246446. Відцентровий деаератор включає трубу із 
прямою і вигнутою ділянками. Усередині прямої ділянки розташоване 
порожнє тіло обертання із завихрувачем, у вигляді шнека й випар зі 
спрямляючими лопатками. Даний пристрій працює під надлишковим 
тиском і не забезпечує, застосовуваними ущільненнями, утримання виходу 
пари й повітря в навколишнє середовище. 

Патент RU, №2314262. Термічний деаератор включає деаераторний 
бак з деаераторної колонкою з розміщеним у ній низьконапірним 
водорозподільним пристроєм зі струминною форсункою й штуцером 
підведення води. До того ж, за форсункою розташована друга форсунка, 
отвір якої, менший від отвору першої форсунки. 

Для відділення повітря на такому деаераторі необхідна температура 
робочого середовища близька до пароутворення. 

Патент RU, № 2239603 Деаератор містить вертикальний 
порожнистий корпус із патрубками. На корпусі установлена робоча головка, 
сполучена з порожниною корпуса щілиною. В порожнині корпуса 
закріплена сепаруюча поверхня й виконана вона у вигляді двосхилого 
опуклого розсікача в поздовжньому перетині, установленого на виході з 
дифузорного каналу. 

Дане технічне рішення конструктивно нагромаджене й викликає 
сумнів у його працездатності. 

Патент RU, № 722555. Деаератор включає горизонтальний корпус із 
вертикальним патрубком уведення рідини й патрубки виходу газу й рідини. 
До патрубка уведення прикріплений вигнутий колектор з волокнистим 
набиванням і дренажною трубкою, закріпленою в нижній частині колектора. 

Недоліком цього пристрою є волокнисте набивання, що згодом може 
розкладатися і її частини будуть розноситися по системі. 

Патент UA 49209. Вакуумно-сорбційний дегазатор, містить 
герметичний вакуумований корпус, елементи формування потоку рідини, 
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що дегазується, і гідрозатвор, який відрізняється тим, що усередині корпуса 
пристрою розташований конденсатор, в днищі корпуса передбачений 
додатковий гідрозатвор для відводу конденсату, а елементи формування 
потоку рідини виконані у вигляді розпилюючого пристрою. 

2 Вакуумно-сорбційний дегазатор за п 1, який відрізняється тим, що 
усередині корпуса встановлені пристрої формування потоку рідкого 
сорбенту-теплоносія. 

В основу винаходу поставлено задачу збільшення ефективності 
дегазації рідини при одночасному зниженні газового навантаження на 
систему вакуумування шляхом зміни послідовності гідравлічних і 
масообмінних процесів. Підвищення ефективності дегазації рідини в 
пристрої, що заявляється, у порівнянні з прототипом досягається за рахунок 
зниження опору масопередачі в газовій фазі шляхом просторового 
зближення зон випару і конденсації, а також шляхом збільшення градієнта 
тиску і температури в робочій зоні дегазатора Крім того, додатковий 
позитивний ефект досягається завдяки однонаправленості процесів 
переносу пари і газу, що приводить до підвищення ступеня дегазації рідини 
і ступені сорбції газу 

Крім того, застосування пристрою, що заявляється, дозволяє знизити 
газове навантаження на систему вакуумування дегазатора, що дозволить 
знизити енергоспоживання. 

А. с. СРСР №1359254 Вакуумний деаератор, який містить корпус з 
патрубками підведення деаерованої води, яка підлягає деаерації, та 
теплоносія, патрубками відведення деаерованої води і випару, встановлені 
в корпусі водорозподільник, струминні та (або) переливні тарілки, які 
утворюють зі стінками корпусу не менше трьох відсіків, та пароперепускні 
канали, що сполучають відсіки між собою, причому перший відсік містить 
водорозподільник і патрубки підведення води, яка підлягає деаерації і 
відведення випару, а у другому відсіку додатково встановлено барботажний 
диспергатор, виконаний з розташованих перпендикулярно напрямку руху 
води елементів, які східчасто опускаються і попарно утворюють гідравлічно 
запірні канали для проходження пари, і, крім того, окремі елементи 
диспергатора перфоровані. 

У даному пристрої закипання води відбувається у вільному об'ємі при 
температурі, яка дорівнює або дещо більша за температуру насичення. 

Однак даний пристрій не забезпечує глибокої деаерації води, оскільки 
за час, протягом якого вода перебуває у вільному об’ємі 0,15…0,25 с, 
дифузія газів з глибини крапель води до її поверхні не стається. 

Для ініціювання процесу дифузії газів з крапель води та підвищення 
якості деаерації у відомому деаераторі створюють великий перегрів води - 
більш 7…10 °С, що вимагає значних витрат тепла. 

Патент RU №2227123 Для підвищення якості очищення води в 
деаераторах з закипанням води у вільному об'ємі використовують 
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двохступінчасте розширення, що також вимагає великого перегріву води і 
значних витрат тепла. 

Після аналізу конструкцій деаераторів було обрано деаератор з 
патенту UA 81946. 

Вакуумний деаератор, що містить корпус, усередині якого 
розташовані відсік нагрівання води з патрубком подавання води, яка 
підлягає деаерації, і патрубком відведення парогазової суміші, відсік 
перегріву води з патрубком подавання теплоносія і відсік розширення з 
патрубком відведення деаерованої води, при цьому відсіки розділені між 
собою розділовими перегородками, який відрізняється тим, що у відсіку 
розширення виконана горизонтальна консольна поличка, яка одним кінцем 
закріплена на боковій стінці корпусу, причому на вільному кінці 
горизонтальної консольної полички встановлені вертикальні перегородки, 
що утворюють ємність, у якій встановлена труба для підведення теплоносія, 
а розділова перегородка відсіків перегріву та розширення обладнана 
вертикальною стінкою, розташованою у відсіку розширення з боку 
горизонтальної консольної полички уздовж бокової стінки корпусу з 
зазором по відношенню до неї і до горизонтальної консольної полички, при 
цьому на ємності в горизонтальній площині встановлено перфорований 
лист, закріплений на вертикальних перегородках і на вертикальній стінці, 
крім того, вакуумний деаератор обладнаний трубою підведення парогазової 
суміші з відсіку перегріву у відсік розширення, яка встановлена на 
розділовій перегородці між цими відсіками, і трубою відведення 
парогазової суміші з відсіку розширення у відсік нагрівання. 

Технічний результат заявленого винаходу полягає у підвищені якості 
очищення води шляхом забезпечення глибокої деаерації. Технічний 
результат досягається тим, що у вакуумному деаераторі у відсіку 
розширення виконана горизонтальна консольна поличка, яка одним кінцем 
закріплена на боковій стінці корпусу, причому на вільному кінці 
горизонтальної консольної полички встановлені вертикальні перегородки, 
що утворюють ємність, у якій встановлена труба для підведення теплоносія, 
а розділова перегородка відсіків перегріву та розширення обладнана 
вертикальною стінкою, розташованою у відсіку розширення з боку 
горизонтальної консольної полички уздовж бокової стінки корпусу з 
зазором по відношенню до неї і до горизонтальної консольної полички, при 
цьому на ємності в горизонтальній площині встановлено перфорований 
лист, закріплений на вертикальних перегородках і на вертикальній стінці, 
крім того, вакуумний деаератор обладнаний трубою підведення парогазової 
суміші з відсіку перегріву у відсік розширення, яка встановлена на 
розділовій перегородці між цими відсіками, і трубою відведення 
парогазової суміші з відсіку розширення у відсік нагрівання. 

На рис. 1 зображено заявлений вакуумний деаератор у перерізі. 
Вакуумний деаератор складається з корпусу 1, усередині якого розміщені 
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відсік нагрівання 2 з патрубком 3 подавання води, яка підлягає деаерації та 
патрубком 4 відведення парогазової суміші, відсік перегріву 5 з патрубком 
6 подавання теплоносія і відсік розширення 7 з патрубком 8 відведення 
деаерованої води. 

 
Рис. 1.  Вакуумний деаератор за патентом UA 81946 

 
Вакуумний деаератор функціонує наступним чином. 
Вода, яка підлягає деаерації, подається через патрубок 3 у відсік 

нагрівання 2 і диспергується на струмені. Одночасно у відсік нагрівання 2 
через патрубок 20 надходить парогазова суміш, яка нагріває воду. 

У процесі нагрівання відбувається її первинна деаерація, в результаті 
якої неконденсовані гази у складі парогазової суміші відводяться з відсіку 
нагрівання 2 через патрубок 4. 

З відсіку нагрівання 2 вода по каналу перетікання нагрітої води, 
утвореному стінкою корпусу 1 та вертикальною стінкою 11, надходить у 
відсік перегріву 5, де на ділянці безпровального барботажу 12 нагрітої води 
піддається обробці теплоносієм, який подається через патрубок 6. 

Неконденсовані гази, які виділяються в результаті безпровального 
барботажу нагрітої води у відсіку нагрівання 5, надходять у складі 
парогазової суміші з відсіку перегріву 5 у відсік розширення 7 по трубі 19.  

З відсіку перегріву 5 вода, яка підлягає деаерації, надходить по каналу 
перетікання перегрітої води, утвореному вертикальною стінкою 17 та 
боковою стінкою корпусу 1, у відсік розширення 7. 

Далі, у відсіку 7 перегріта вода через зазор між вертикальною стінкою 
17 та горизонтальною консольною поличкою 13, який веде у підйомний 
канал гідрозатвора, утворений горизонтальною консольною поличкою 13, 
вертикальною стінкою 17 і вертикальною перегородкою 14 ємність 15, 
потрапляє до перфорованого листа 18, диспергується на струмені і миттєво 
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закипає, забезпечуючи інтенсивний барботаж в усьому об'ємі перегрітої 
води над перфорованим листом 18 та її глибоку деаерацію. 

Потім перегріта вода, проходячи над ємністю 15, у якій встановлена 
труба 16 для відведення теплоносія, піддасться обробці теплоносієм, який, 
у свою чергу, проходить через перфорований лист 18 і забезпечує 
безпровальний барботаж перегрітої води. Тиск, необхідний для перегріву та 
закипання води і забезпечення тривалої деаерації у відсіку розширення 7, 
створюють, підтримують і регулюють за рахунок подавання парогазової 
суміші по трубі 19 з відсіку перегріву 5 у відсік розширення 7 і відведення 
парогазової суміші з відсіку розширення 7 через трубу 20 у відсік нагрівання 
2. 

Деаерована вода стікає на дно відсіку розширення 7, і її відводять 
через патрубок 8.  

Висновок. 
Використання заявленого вакуумного деаератора у порівнянні з 

відомими технічними рішеннями забезпечує глибоку деаерацію води, що 
дозволяє значно підвищити якість її очищення від газів. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО 
НАСОСУ ДРУГОГО ЕНЕРГОБЛОКУ  ЮЖНО-УКРАЇНСЬКОЇ АЕС 

У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ ТЕПЛОВОЇ ПОТУЖНОСТІ 
РЕАКТОРА НА 100 МВТ З ДОСЛІДЖЕННЯМ МЕТОДІВ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ МЕТАЛА ТРУБОПРОВОДІВ 
 

Вступна частина.  
Розвиток атомної енергетики в значній мірі визначається рішенням 

проблем забезпечення безпеки і економічної ефективності при експлуатації 
АЕС. Поряд з іншими заходами на рішення цих проблем спрямовані 
розробка і впровадження систем і засобів комп'ютерної підтримки 
оператора технічної діагностики контролю металів трубопроводів АЕС. 
Вони в обов'язковому порядку закладаються в проекти нових блоків АЕС, а 
блоки, що знаходяться в експлуатації, дообладнують ними. Вимоги до 
систем оперативної діагностики і системам неруйнівного контролю за 
швидкодією і обчислювальним можливостям постійно зростають, 
збільшується їх складність.  
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Сучасні системи діагностування АЕС повинні безперервно 
виконувати в режимі реального часу спостереження і аналіз сотень сигналів 
(часових рядів). Часто завдання ставиться так, що необхідно контролювати 
ці потоки даних в сукупності, причому з огляду на не тільки поточні 
значення, а й передісторію даних. Поряд з обчисленням індивідуальних 
статистичних характеристик кожного сигналу, необхідним стає також 
аналіз їх взаємних кореляцій, в тому числі з урахуванням запізнювання. 
Традиційні підходи з ростом числа сигналів і частоти надходження даних 
впираються в технічні обмеження по пам'яті і швидкодії системи і не 
дозволяють проводити обробку в режимі реального часу. Тому завдання, 
пов'язані з розробленням і застосуванням методів і алгоритмів обробки і 
аналізу інформації, що підвищують ефективність функціонування та 
управління складними системами, до яких відносяться ядерні енергетичні 
установки, є актуальними. 

Основна частина.  
У ДП ВНІІАЕС для енергоблоків типу ВВЕР пропонуються  сучасні 

засоби  телевізійного візуального контролю металу [1]:   
• пристрій візуального контролю й технічного обслуговування 

"Скат" трубопроводів ДУ 500, ДУ 800 АЕС;   
• пристрій оперативного візуального контролю й технічного 

обслуговування вертикальних і циліндричних поверхонь устаткування, 
"Телеробот";   

• телевізійна система "Шахта"  контролю зовнішньої поверхні 
реактора;  

• телевізійний комплекс дистанційного візуального контролю 
(комплекс ДВК) за станом устаткування розміщеного в приміщеннях АЕС, 
що не обслуговуються. 

МНПО "Спектр" (Росія) розроблений і по теперішній час 
безперервний удосконалюються засоби металографічного аналізу SPECTR 
ПОЗНАЧОК. Комплекси SPECTR MET дозволяють безпосередньо на 
об'єкті оперативно проводити повний цикл металографічного контролю від 
підготовки поверхні й одержання зображення. , 

Мобільні засоби металографічного аналізу SPECTR MET призначені 
для спостереження, реєстрації й кількісної оцінки структури безпосередньо 
на об'єкті. [2]: 

Методика беззразкового неруйнуючого контролю металу 
розроблена в НІКІМТ базується на спільному використанні методу 
кінетичної твердості, акустичної емісії й магнітного методу [3]. 

Використання даного приладового комплексу дозволило практично 
повністю перейти на беззразкову технологію контролю механічних 
властивостей й, тим самим, відмовитися від вирізки ділянок трубопроводів, 
що у свою чергу виключило витрати на відновлювальні роботи із 
вварювання вставок. 
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У проекті РУ АЕС-2006 [3] розробленому АТ ОКБ "Гідропресс" в 
2005-2007р., було передбачене використання комплексу систем 
дистанційного автоматизованого неруйнуючого контролю металу, що 
складає з 15 самостійних, незалежних систем контролю (СК), що 
забезпечують контроль усього основного встаткування РУ.  

Активні роботи з розвитку й застосування засобів ультразвукового 
контролю (УЗК) зварених з'єднань трубопроводів проводяться в 
ЦНІІТМАШ [2]. Основними факторами, що обумовили ефективність 
методик УЗК ЦНІІТМАШ є:  

− використання поздовжніх хвиль (коливання часток у хвилі 
відбувається уздовж напрямку поширення); 

− структура акустичного поля головної хвилі забезпечує оптимальне 
озвучування хвилею кореня шва;  

− удалий вибір частоти ультразвуку й довжини хвилі;  
− оптимальна конструкція перетворювача й схема УЗК, що 

забезпечило можливість відбудуватися від нерівностей у корені шва, не 
сприймати й не почувати зони з більшим зерном, проводити УЗК через 
зварений шов і виявляти тріщини при доступі з однієї сторони шва. При 
цьому перспективними виявилися підходи, що використають і поперечні 
хвилі УЗК (МЦУ-5-99). 

НПЦ "ЕХО+" розробив УЗ системи неруйнуючого контролю серії 
"Авгур", [2] у яких використається когерентна обробка сигналів. Алгоритм 
обробки - багаточастотна, багаторакурсна акустична голографія - 
аналогічниа методу FT-SAFT. При цьому використаються амплітудні й 
фазові характеристики зареєстрованих УЗ поля.  

Дана технологія ультразвукового діагностування дозволяє: 
− проводити моніторинг за розвитком дефектів у процесі експлуатації 

об'єктів; 
− скласти базу даних про наявність у зварених швах різного роду 

припустимих несплошностей (здійснити паспортизацію швів);  
− здійснювати експлуатацію встаткування з "непрохідними" (за 

чинними нормами) дефектами завдяки можливості оцінки ресурсу роботи 
звареної конструкції по встановлених розмірах несплошностей і параметрам 
напруженого стану; значно підвищити надійність виявлення дефектів 
різного типу за рахунок більш високої чутливості контролю;  

− мінімізувати як "недобракування", так й "перебракування" завдяки 
реєстрації всієї інформації про контроль і можливість детального аналізу її 
оператором в особливо складних і важливих випадках. 

СК36 НИКИМТ (Росія) призначена для періодичного 
ультразвукового контролю (УЗК) зварених швів й околошовних зон 
головних циркуляційних трубопроводів (ГЦТ), трубопроводів САОЗ і 
сполучних трубопроводів системи компенсації обсягу, з визначенням 
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координат непомилок, обробкою отриманих даних з видачею протоколу 
результатів контролю й архівацією [2].  

Система контролю гибів трубопроводів СК37 НИКИМТ призначена 
для періодичного ультразвукового контролю основного металу гибів ГЦТ, 
трубопроводів САОЗ і сполучних трубопроводів системи компенсації 
обсягу з визначенням координат несплошностей, обробкою результатів 
контролю з видачею протоколу й архівацією результатів контролю. 

У рамках розвитку єдиної національної програми контролю металу на 
АЕС України в ОКТБ ИЭС ім. Е. О. Патона (Київ) були створені два 
промислових зразки: комплекс НК193 для автоматизованого 
ультразвукового контролю кільцевих зварених швів трубопроводів 
головного циркуляційного насоса й комплекс НК300 для контролю 
звареного шва приварки обойми до стояка верхнього тракту технологічного 
каналу реактора [2]. 

Архітектура апаратного забезпечення обох комплексів ідентична й 
реалізована на базі однієї й тієї ж комп'ютерної техніки. При розробці 
комплексів була віддана перевага варіанту індустріальної робочої станції 
AWS850CT фірми Advantech, що має в одному захищеному корпусі 
системний блок, жидкокристаллический дисплей і мембранну клавіатуру. 

Комплекс складається із двох частин: сканера з акустичним блоком, 
устанав-ливаемого на об'єкті контролю, і індустріальної робочої станції із 
блоком керування й блоком генераторів і підсилювачів, які можуть бути 
розташовані на відстані до 60 м від об'єкта контролю. Таким чином, робота 
персоналу й основних компонентів системи відбувається в умовах 
зниженого радіаційного тла.  

У процесі контролю сканер, рухаючись уздовж звареного шва, 
здійснює зворотно-поступальне переміщення блоку Уз-перетворювачів 
перпендикулярно звареному шву. Керування роботою сканера виконується 
за допомогою плати твердотільних реле PCLD786 Advantech. 

При переміщенні сканера координатні датчики, установлені на валах 
двох двигунів постійного струму, видають серії імпульсів, які надходять на 
рахункові входи модуля вводу-виходу PCL720 Advantech. У кожен момент 
знімання інформації кількість накопичених імпульсів перетвориться в 
поточні координати блоку Уз-перетворювачів уздовж і поперек звареного 
шва й видається на екран дисплея. Під час руху сканера виробляється 
безперервний циклічний запуск й опитування всіх акустичних каналів. 

Комплекси неруйнуючого контролю фірми "TesTex" (США), 
працюють на контролю низькочастотних електромагнітних полів. 
Особливістю даної системи є можливість сканування трубних систем по 
зовнішньої утворюючої кожної труби без ретельної підготовки поверхні. 
При цьому швидкість сканування становить 3 - 5 м/хв із можливістю оцінки 
стану внутрішньої поверхні труби на глибину до 19 мм по окружності. 
Система складається, зі сканера (профільованого під необхідний діаметр 
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труби) електронного блоку, що організує роботу системи й комп'ютера, що 
організує збір, подання, обробку, зберігання й тиражування інформації на 
магнітних і паперових носіях [2]. 

Метод діагностики на принципах нелінійної акустики НІІІС-ІПФРАН  
- новий метод й апаратури локації мікротріщин - основного небезпечного 
виду дефектів у зварених швах й основному металі критичних елементів 
АTУ. Блок-схема вимірів наведена на рис. 1 [2]. 

 

 
Рис. 1  Блок-схема вимірів методом діагностики на принципах  

нелінійної акустики 
Методика вимірів полягає в наступному. Досліджуваний об'єкт 

збуджується на низькочастотній модуляції коливань частоти W. 
Одночасно, за допомогою п’єзоперетворювача, у нього 

випромінюється послідовність ультразвукових імпульсів, що мають частоту 
повторення f0 і несучу частоту f . Ультразвукові імпульси, відбиті від різних 
дефектів зразка, приймаються й стробируются по дальності. При 
фіксованому положенні стробирующего імпульсу виробляється 
спектральний аналіз відстробированого сигналу за час, що відповідає 
декільком періодам частоти W. У загальному випадку, спектральний склад 
аналізованого сигналу буде складатися з набору гармонійних складових, що 
відповідають наступним частотам: 

kf ± (nf0 ± m Ω), 
де k, n, m = 0, 1, 2, 3. У випадку, якщо лоцируємий дефект - порожнина, 

то k - 0, а m = 0. Якщо дефект - тріщина, то k = 0, 1, 2..., a m   0 і спектр 
сигналу містить весь набір зазначених вище частот. Тобто , якщо в 
прийнятому сигналі присутні гармоніки, кратні частоті порушуваних 
низькочастотних коливань, то дефект вважається тріщиною, якщо немає - 
порожниною. Просторове положення відстробированого сигналу 
визначається відомим локаційним способом по його тимчасовій затримці 
відносно початку випромінювання ультразвукової хвилі. 

Таким чином, завдання візуалізації тріщини зводиться до визначення 
наявності й рівня модуляції частоти Q у стробированих з і побудови 
залежності "дальність - рівень модуляції частоти Q". 
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При установці датчиків на відстанях до декількох метрів на звареному 
шві або поблизу його можна виявляти небезпечні одиночні тріщини або їхні 
скупчення й визначати відстань до найближчої мікротріщини. 

Використовуючи ефекти нелінійної акустики, реалізований метод 
дозволяє виявляти мікротріщини поза залежністю від їхнього місця й 
орієнтації: тріщини на зовнішній і недоступній поверхні, орієнтовані уздовж 
і поперек осі розшарування й мікротріщини в товщі шва або основного 
металу. Рівень низькочастотного порушення повинен бути достатнім для 
того, щоб у процесі коливань об'єкта змінювалися акустичні характеристики 
тріщини. 

Метод діагностики на принципах нелінійної акустики селективний 
стосовно небезпечних тріщин і дозволяє в режимі моніторингу одержати 
нову важливу якість - вимір швидкості росту стрес-корозійних тріщин - 
необхідна умова для достовірного визначення залишкового ресурсу 
трубопроводів і металоконструкцій 

Висновок. 
Виконаний аналіз існуючих і перспективних методів дистанційного 

неруйнуючого контроля метала трубопроводів. Пропонується  застосувати 
для контроля стану трубопроводів циркулятійного контуру метод 
діагностики на принципах нелінійної акустики (рис. 1). Перевагою цього 
рішення є простота роботи і монтажу, відсутніть рухомих частин 
(маніпуляторів). 

Схема використання методу показана на (рис. 2)

. 
Рис.2 Схема контролю ГЦН 
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМ КОТЛА Е-75-3,9  ТЕЦ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУАРДОН 
УКРАЇНА" ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ ДО 85 Т/ГОД З 

ДОСЛІДЖЕННЯМ ТЕПЛОВОЇ СХЕМІ ПІДГОТОВКИ ЖИВИЛЬНОЇ 
ВОДИ. 

 
Вступна частина.  
До складу усіх ТЕЦ, незалежно від виду теплового навантаження, 

входять водопідготовчі установки (ВПУ), що забезпечують заповнення втрат 
води з конденсатно-живильного тракту електростанції. Ці втрати 
компенсуються додатковою водою, якість якої залежно від параметрів пари 
регламентується нормами [1]. Крім того, втрати пари і конденсату 
електростанцій розділяються на внутрішні і зовнішні. До перших 
відносяться втрати (витоки) теплоносія з конденсатно-живильного тракту 
через нещільність в трубопроводах, арматурі і устаткуванні. Ці втрати 
незначні і складають для опалювальних ТЕЦ 1,2 % від витрати пари турбіни 
і 1,6 % на ТЕЦ з виробничо-опалювальним навантаженням. 

Зовнішні втрати теплоносія мають місце тільки на ТЕЦ з віддачею 
технологічної пари зовнішнім споживачам: вони обумовлені забрудненням і 
втратою пари і конденсату у споживачів. Доля зовнішніх втрат складає 15-
70 % витрати пари на теплофікаційну турбіну і залежить від галузі 
промисловості і технологічної схеми підприємства. Таким чином, для 
промислово-опалювальних ТЕЦ, що забезпечують технологічною парою 
великі хімічні виробництва, витрата додаткової води досягає тисячі тонн в 
годину і більше. В зв'язку з цим недооцінка способів покриття теплових 
навантажень ВПУ ТЕЦ, що заповнюють втрати пари і конденсату, робить 
істотний вплив на економічність теплової електростанції.  

Підготовка добавки живильної води, що компенсує втрати мережної 
води у трубопроводах тепломережі здійснюється у водопідготовчих 
установках ТЕЦ, продуктивність яких істотно залежить від типу системи 
теплопостачання(закрита або відкрита).  

Розглянемо основні способи підготовки додаткової поживної води 
парових котлів, що отримали найбільше поширення на вітчизняних ТЕЦ. 
Для живлення парових котлів високого тиску потрібно додаткову воду, в якій 
практично відсутні усі солі і корозійно-активні гази, передусім кисень і 
діоксид вуглецю. Забезпечення потрібного якості додаткової поживної води 
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на великих промислово-опалювальних ТЕЦ здійснюється за наступною 
схемою водопідготовки : 

1. Попереднє очищення води в освітлювачах; 
2. Остаточна хімічна обробка води в спеціальних іонообмінних 

фільтрах з отриманням знесоленої води; 
3. Двоступінчата термічна деаерація знесоленої води. Перший ступінь 

в атмосферних або вакуумних деаераторах додатковою поживною води, а 
друга(остаточна) - в деаераторах підвищеного тиску. 

У зв'язку з тим, що проектуєма ТЕЦ працює на відкриту систему 
теплопостачання, потрібно передбачити два деаератора: один для дегазації 
живильної води, другий для додаткової (підживленої) води тепломережі. 
Хімічно очищена вода має два напрямки:  

– перший – підігрівач хімічно очищеної води, охолоджувач випару, 
деаератор живильної води – теплова мережа. Мережевий насос подає воду в 
підігрівач мережевої води, потім нагріту - в лінію тепломережі 

– другий – охолоджувач котельної води, деаератор живильної води. З 
деаератора живильним насосом вода подається в парові котли і на 
впорскування в редукційно-охолоджувальні й охолоджувальні установки.  

Найбільші труднощі з організацією надійної і економічної роботи 
водопідготовки виникають на ТЕЦ з відкритими системами 
теплопостачання, оскільки окрім компенсації незначних втрат мережевої 
води з трубопроводів тепломережі необхідно компенсувати втрату води 
системами гарячого водопостачання, яка може досягнути великих об'ємів. 

У вітчизняній і зарубіжній теплоенергетиці основним засобом 
протикорозійної обробки води на теплових електростанціях служить 
термічна деаерація — видалення розчинених корозійно-активних газів (в 
основному кисню О2 і діоксиду вуглецю СО2).  

Вода для підживлення парових котлів на теплоелектроцентралях 
проходить декілька стадій підігрівання: до знесолювання, перед вакуумною 
або атмосферною термічною деаерацією, а також перед поданням в 
деаератори підвищеного тиску. 

Деаератори є основним і, як правило, завершальним ступенем 
водопідготовчих установок ТЕЦ. При цьому, вони являються основним 
споживачем тепла у водопідготовчий установці. Необхідна якість додаткової 
поживної води головним чином залежить від схеми підігрівання і термічної 
деаерації. Другим споживачем є теплообмінники, в яких підігрівається 
водаперед іонообмінними  фільтрами для забезпечення оптимального 
режиму протікання процесів у фільтрах.  

ТЕЦ, що працюють за відкритими схемами, характеризуються 
великими витратами води через ВПУ, і, відповідно, великою витратою пари 
на власні потреби, що знижує потужність парових турбін і теплофікаційних 
підігрівачів, збільшує витрату палива на котли (для приготування додаткової 
пари) і знижує ККД 
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Таким чином, можна сформулювати задачу дослідження: скорочення 
витрати теплової енергії на процеси, що відбуваються в установках 
приготування води. 

Вирішувати дану задачу будемо шляхом вибору оптимальної схеми 
живлення теплових споживачів ВПУ. 

Основна частина.  
Найбільш поширеним для ТЕЦ з атмосферними деаераторами є 

підігрівання потоків додаткової води парою теплофікаційного відбору рис. 
1, наприклад від турбін типу ПТ- 60-130/13. Деаерована вода після 
атмосферного деаератора поступає в тракт основного конденсату турбін 
після другого по ходу основного конденсату підігрівача низького 
тиску(ГШД). Гріючим середовищем в деаераторі служить пара 
опалювального відбору. Ця пара є одним з самих низькопотенціальних 
джерел теплоти на тепловій електростанції, тому для підігріву початкової 
додаткової води перед деаерацією також доцільно використати пару цього 
відбору. 

 
 

Рис. 1. Схема атмосферної деаерації додаткової води на ТЕЦ: 
1 - турбіна; 2 - підігрівач початкової додаткової води; 3 - атмосферний деаератор 

додаткової води; 4 - паропровід опалювального відбору; 5 - паропровід виробничого 
відбору; 6 - тракт основного конденсату турбін; 7 - підігрівачі низького тиску. 

В зв'язку з цим на багатьох вітчизняних теплових електростанціях в 
якості гріючого агента і для атмосферних деаераторів, і для підігрівачів 
початкової додаткової поживної води застосовується пара виробничого 
відбору або одного з відборів системи регенеративного підігріву води. Проте 
використання пари такого високого потенціалу для підігрівання теплоносіїв 
водопідготовчої установки не можна визнати виправданим. 

Аналіз показує, що на вітчизняних станціях схеми включення 
атмосферних деаераторів додаткової поживної води мають значні резерви 
для їх вдосконалення. В першу чергу це пов'язано з їх низькою 
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економічністю із-за нераціонального використання низькопотенційних 
джерел для підігрівання теплоносіїв перед деаерацією. 

У роботі [2] запропоновані високоекономічні технології забезпечення 
теплових навантажень водопідготовчих установок ТЕЦ із застосуванням 
мережевих підігрівачів турбін. На ТЕЦ, підключених до великих відкритих 
системам теплопостачання з середньою витратою додаткової води 
G > 1000 м3/год, доцільно виділяти одну з теплофікаційних турбін 
спеціально для покриття теплових навантажень водопідготовки.  

Найбільш вдало ця ідея реалізується при використанні схем, 
зображених на рис. 2.   

 
Рис. 2. Схеми підігрівання потоків додаткової води на ТЕЦ:  
а) - схема підігрівання гріючого агента для вакуумних деаераторів і водоводяних 

підігрівачів початкової води в мережевих підігрівачах; б) - схема підігрівання початкової води в 
нижньому, а гріючого агента - у верхньому мережевих підігрівачах; в) - схема регульованого 
підігрівання початкової води в конденсаторі і гріючого агента - в мережевих підігрівачах; г) — 
схема підігрівання початкової води в конденсаторі і додатковому нижньому підігрівачі і 
гріючого агента-у верхньому мережевому підігрівачі; 1 — турбіна; 2 — конденсатор; 3 і 4 — 
нижній і верхній мережеві підігрівачі; 5 — трубопровід початкової води; 6 — вузол 
зм'якшування; 7 — декарбонизатор; 8 — вакуумний деаератор; 9 і 10 - трубопроводи 
підживлення тепломережі і гріючого агента; 11 — водоводяний підігрівач; 12 — перепускний 
трубопровід; 13 і 14 — що подає і зворотний мережеві трубопроводи; 15 - додатковий нижній 
мережевий підігрівач. 

Представлені способи покриття теплових навантажень 
водопідготовчих установок для підживлення тепломережі забезпечують 
стабільне і високоекономічне підігрівання оброблюваної води. Проте вони 
неефективні в установках з відносно невеликою витратою додаткової води, 
оскільки незавантаженість мережевих підігрівачів турбін призводить до 
значного зниження економічності установки теплофікації. Крім того, за 
технічними умовами завода- виробника витрата середовища, що 
нагрівається, через мережевий підігрівач (ПСГ- 1300) повинна складати не 
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менше 1600 м3/г, що також обмежує сферу застосування запропонованих 
рішень. 

Висновок. 
Таким чином, обираємо для дегазації додаткової і живильної води 

атмосферні деаератори з підігрівом їх парою із котельної магістралі, або 
після протитискової парової турбіни 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕЧІЇ РІДИНИ В КРАПЛИНІ, ЯКА 
ВИСИХАЄ НА ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПІДКЛАДЦІ, МЕТОДОМ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СПЕКЛ-ІНТЕРОФЕРОМЕТРІЇ 
(ESPI) 

 
Вступна частина.  
Важливим складовим елементом дослідження такого широко 

поширеного процесу, як сушка, є опис кінетики тепломасообміну стосовно 
одиничного тіла, наприклад, краплі рідини.  

Нагрівання і випаровування краплі складають основу багатьох 
технологій переробки та утилізації відходів, отримання нетрадиційних 
палив, охолодження рідини в градирнях різного призначення на 
енергетичних підприємствах. Сушка є енергоємним процесом. Необхідність 
збереження якості висушуваних матеріалів призводить до збільшення 
тривалості процесу, отже, до значного споживання теплової енергії. [1] 

Таким чином, актуальною є задача по інтенсифікації процесу сушіння 
краплі, розробці і створенню нового високопродуктивного сушильного 
обладнання комбінованої дії, в якому можуть бути задіяні різні по своїй 
фізичній природі механізми прискорення явищ переносу.  

Метою роботи є експериментальне дослідження процесу сушіння 
краплі на експериментальній установці в основу якої покладено метод 
(ESPI). 

Основна частина.  
Для досягнення сформульованої мети було поставлено наступне 

завдання: 
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- розробити установку ESPI для дослідження процесу сушіння 
краплі; 

- провести дослідження сушіння краплі рідини на горизонтальній 
підкладці. 

Опис методики вимірювань: 
Принципова оптична схема установки для дослідження об'єктів 

методом електронної кореляційної спекл-інтероферометріі представлена на 
рис. 1.[2] 

 
Рис.1 Схема установки 

1 - світлодіодний лазер, 2 - збираюча лінза, 3 світлорозділяючий клин, 4 - плоске дзеркало, 5 - 
дифузний розсіювач, 6 – лінза розсіювальна, 7 - коліміруюча лінза, 8 - об'єкт дослідження, 9 - 

50% світлоділитель, 10 - кінокамера, що проектує зображення на комп'ютер. 
 
У представленому варіанті методу, завдяки наявності дифузного 

світлорозсіювача 5, зондуючий, опорний і сумарний пучки мають спеклову 
(зернисту) структуру. Характерною особливістю спекл-структури є те, що в 
межах одного спекла фаза випромінювання приблизно постійна і 
змінюється випадковим чином при переході від одного спекла до іншого [3]. 

При накладенні зондуючого і опорного спекл-пучків, в сумарному 
пучку (cпеклограмі) спостерігаються інтерференційні смуги, просторова 
частота яких залежить від кута сходження пучків, а розташування вузлів і 
пучностей інтерференційних смуг - від різниці фаз спеклів, що просторово 
збігаються,  в зондуючому  і опорному пучках. При зміні фази в одному з 
пучків положення інтерференційних смуг буде відповідно зміщуватися. 
Безпосереднє вимірювання розподілу фази зондуючого пучка дає 
можливість визначити розподіл показника заломлення за обсягом 
випаровування. 

Результати експерименту та їх аналіз  
Для експериментальних досліджень у якості об’єктів спостереження 

були обрані краплі води та краплі суміші етилового спирту. При наявності 
обдування краплі води повітрям усередині і по поверхні краплі починають 
спостерігатися утворення і стійке існування різного роду циркуляційних 
течій.  

На поверхню краплі, яка висихає, рідини містився легкий 
нерозчинний маркер (один або кілька). В якості маркера була обрана частка 
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розміром близько 0,1 мм. Аналіз відеозаписів поведінки маркерів показав 
наступне.  

При охолодженні краплі потоком, швидкість якого не перевищує 3-4 
м/с, спостерігається два яскраво виражених великих поздовжніх по 
напрямку потоку циркуляційних течій спрямованих один до одного. 
Швидкість течії рідини в подібних течіях приблизно однакова. Розмір течій, 
які формуються, може бути не однаковим. Один може залучати до себе 
більший обсяг рідини, інший менший [4]. Швидкість течії рідини в таких 
потоках різний, причому в більшому по контуру перебігу спостерігається 
велика швидкість, а в меншому - менша. Іноді зміна розмірів циркуляційних 
течій має так званий. пульсуючий характер (спочатку збільшення одного 
контуру, потім його зменшення), що призводить до взаємного перетину 
вихорів і формуванню складного контуру течії, що нагадує траєкторію 
цифри вісім. При цьому формуються дрібні вихори в іншому перетині 
краплі, напрямок обертання яких може бути різним.  

Збільшення швидкості обдування (більше 5-6 м/с) призводить до 
повороту циркуляційних течій на 90°.При цьому можуть спостерігатися два 
яскраво виражених великих циркуляційних течії спрямованих один до 
одного, але поперек потоку. Швидкість течії рідини в подібних течіях різна. 
Як правило, в лобовому контурі (ближньому до потоку), швидкість менше, 
ніж в тиловому (далекому від набігання потоку). Аналогічно поздовжнім 
течіям, що формується при малих швидкостях обдуву, розмір поперечних 
течій, які формуються при високих швидкостях обдуву може бути 
неоднаковий. Один може залучати до себе більший обсяг рідини, інший - 
менший. Швидкість течії рідини в таких потоках різна, причому в більшому 
по контуру спостерігається швидкість часто більше, ніж в меншому контурі. 
Також, як правило, в лобовому контурі (ближньому до потоку) швидкість 
менша, ніж в тиловому (далекому від набігання потоку) .Нарешті при 
швидкостях обдуву більше 7 м/с спостерігається сильне коливання поверхні 
краплі і переміщення частини краплі з підкладки з боку потоку в сторону 
тилу краплі. Маркери збираються в тильній стороні краплі і здійснюють 
низькоамплітудні коливальні рухи.  

Виходячи з аналізу характеру течій в краплі води, можна припустити 
складний характер виникнення і розвитку цих течій пов'язаний з 
наступними факторами:  

1) Характер (фракційний склад , розміри, щільність і т.п.) дисперсної 
фази в краплі, яка випаровується. Так, наприклад, з певною часткою 
вірогідності можна стверджувати, що чим менше в'язкість рідкої фази, тим 
легше виникають вихрові течії. При цьому розмір цих течий менше, ніж для 
середовища з більшою в'язкістю. Для води вихрові течії більш яскраво 
виражені, ніж для спиртової суміші. Чим менше концентрація твердої фази, 
тим легше формується циркуляційний перебіг.  
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2) Швидкість і взаємне орієнтування потоку сушильного агента і 
поверхні краплі. Так, наприклад, з певною часткою вірогідності можна 
стверджувати, що в діапазоні швидкостей, що не здувають краплю з 
підкладки, чим вище швидкість, тим легше формується циркуляційний 
перебіг. Так, наприклад, для води і для спиртової суміші при швидкості 
сушильного агенту 3 м/с циркуляційні процеси менш інтенсивні, ніж при 
швидкості 5 м/с.  

3) Інтенсивність теплопровідності з боку підкладки. З певною 
часткою вірогідності можна стверджувати, що чим вище градієнт 
температур у краплі, тим легше формується вихровий перебіг. Так, 
наприклад, для води на початку процесу сушіння краплі інтенсивність 
циркуляції вище, ніж в подальшому.  

4) Характер взаємодії підкладки і рідини, яка випаровується. Так, 
наприклад, з певною часткою вірогідності можна стверджувати, що чим 
вище адгезія рідини до підкладки, тим важче формуються циркуляційні 
течії. Так, наприклад, для води циркуляційні течії більш інтенсивні, ніж для 
спиртової суміші в подібних умовах.  

Зазначені фактори можуть впливати як окремо, так і в комплексі, що 
вимагає додаткових досліджень в цій області [5]. 

Висновок. 
Запропонована реалізація метода електронної кореляційної спекл-

інтероферометріі для безконтактного дослідження процесу сушки краплини 
рідини. Дані про аналізу течії і її еволюції під дією зовнішніх факторів 
знайдуть застосування в роботах, спрямованих на підвищення ефективності 
процесів сушіння і керування її режимів. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ СХЕМ ВИКОРИСТАННЯ ТНУ У 

СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ ГАЗОТУРБІННИХ І 
КОМБІНОВАНИХ УСТАНОВОК 

 
Вступна частина. При роботі когенераційних і комбінованих 

газотурбінних установок значна кількість тепла, що виділяється при 
згорянні палива, викидається до навколишнього середовища з низькою 
температурою (до 60°С) [1-2]. Впровадження теплонасосних установок 
(ТНУ) дає можливість використати це низькопотенційне тепло для гарячого 
водопостачання та опалення споживачів . У цьому випадку ТНУ можна 
підключити до штатної системи охолодження установки або 
використовувати замість неї [3-5]. 

Однією з особливостей роботи теплової мережі є зміна споживання 
тепла протягом року: максимум споживання приходиться на зимовий 
період, мінімум - на літній. Залежно від типу й кількості теплових 
споживачів може виникнути ситуація, коли тепла, переданого тепловим 
насосом, буде більше, ніж необхідно. У цьому випадку доведеться частину 
тепла скидати до навколишнього середовища через штатну систему 
охолодження установки. 

Метою роботи є вибір раціональної схеми підключення ТНУ для 
системи охолодження когенераційних і комбінованих газотурбінних 
установок. 

Основна частина.  
Розглянемо підключення ТНУ до системи охолодження конденсатору 

парогазової установки, як елемента, в якому відбувається виділення 
найбільшої кількості низькопотенційного тепла. 

Підключення ТНУ можливо виконати в такий спосіб (див. рис. 1): 
- паралельно; 
- послідовно; 
- паралельно тепловому споживачеві; 
- послідовно тепловому споживачеві; 
- комбінована схема (змішане). 

При послідовному підключенні (рис. 1, а) апарати повітряного охолодження 
(АПО) слід встановити на лінії циркуляційної води до ТНУ, а мокрі градирні 
після нього (можна також установити після циркуляційного насосу 
конденсатора). Зменшена, у порівнянні з базовою схемою, кількість тепла, 
що розсіюється у градирнях, приведе до зменшення кількості градирень, але 
при цьому також зміниться режим роботи встаткування. При включенні 
АПО до ТНУ, знижується температура води на вході у випарник, що 
зменшує ефективність ТНУ. При включенні градирен після випарника ТНУ 
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знижується температура на вході в градирні, що зменшує кількість води яка 
випаровується у градирнях.  

При підключенні градирен паралельно до теплового насоса (рис. 1, б) 
потік циркуляційної води після конденсатора роздвоюється,  частина води 
надходить на охолодження до градирен. У більшості випадків температура 
води після гридирен буде нижче, ніж температура води після ТНУ, тоді 
загальна температура потоку (після їх змішання) виявиться нижче 30 °С. Це 
дозволяє підняти температуру у випарнику ТНУ й зменшити кількість 
споживаної енергії. 

Необхідна кількість градирень буде визначатися кількістю тепла, яку 
треба розсіяти при мінімальній потужності теплових споживачів. Недоліком 
такої схеми є те, що при наявності режимів з повним відключенням 
теплових споживачів все тепло повинне бути розсіяне в градирнях, і 
кількість градирен в такому випадку дорівнюватиме кількості градирень в 
базовій схемі (без ТНУ). У такому варіанті ТНУ підвищує економічність 
установки за рахунок корисного використання непридатного тепла, але не 
зменшує її вартість (кількість градирень залишається тією ж). 

Більший інтерес представляє підключення градирень паралельно до 
споживача (рис. 1, в).  При зменшенні потужності теплових споживачів 
частина робочого тіла із ТН подається не в конденсатор, а в градирні. 
Оскільки на градирні приходить теплоносій з більш високою температурою, 
то кількість апаратів для розсіювання тієї ж кількості тепла, що й у базовому 
варіанті установки, повинне істотно знизитися.  

Недоліком даної схеми є використання тільки апаратів поверхневого 
охолодження (АПО) в яких теплоносій теплообмінюється з повітрям через 
поверхню теплообміну. Необхідно також розробити АПО для роботи з 
робочим тілом ТНУ, що може подаватися до АПО під тиском, що значно 
перевищує рівень звичайний для цих апаратів, або бути агресивним до 
матеріалу трубок АПО. 

Аналогічний ефект буде мати послідовне підключення градирен на 
лінії мережної води після конденсатора ТНУ, перед споживачем (рис. 1,  г). 
Тут на градирні подається мережна вода й можна використовувати раніше 
підібрані градирні для базової схеми конденсатора. 
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Недоліком подібних схем є те, що разом з теплом, що виділилося в 
конденсаторі, в градирнях необхідно розсіяти й тепло, додане в ТНУ, що є 
нераціональним використанням енергії, що підводиться до ТНУ. Крім цього 
у поверхневих градирнях збільшаться втрати води з випаровуванням, що 
викликано підвищенням її температури. 

Змішане підключення градирен (рис. 1, д) дає можливість (в 
залежності від режиму роботи) підключати градирні або паралельно ТНУ за 
схемою рис. 1, б, або послідовно тепловому споживачеві за схемою рис. 1, 
г. 

Доцільність застосування тієї або іншої схеми залежить від кількості 
й потужності теплових споживачів, режиму їхньої роботи, вартості 
градирен, схеми роботи ТНУ, цін на тепло й електроенергію й визначається 
для кожного конкретного випадку. 

Оскільки для охолодження конденсаторів парогазових установок 
здебільшого використовуються "мокрі" вентиляторні градирні, в яких за 
рахунок випаровування досягається глибоке охолодження води, вважається 
доцільним розмістити ТНУ перед градирнями. У такій схемі, спочатку 
температура води буде знижуватись у випарнику ТНУ, а після нього – у 
градирні. Зменшення температури води перед градирнею знизить величину 
її випарювання у градирні, тобто величину незворотних втрат води. 

Висновки. Впровадження теплонасосних установок дозволяє 
утилізувати бросове тепло когенераційних і комбінованих газотурбінних 
установок і використати його для гарячого водопостачання і опалення 
теплових споживачів. 

Внаслідок нерівномірності споживання тепла протягом року 
необхідно розробити раціональну схему підключення ТНУ до системи 
охолодження і режими їх сумісної роботи у різні пори року при різному 
навантаженні. 

Розглянуто п'ять можливих схем підключення ТНУ до систем 
охолодження установок. Встановлено, що при використанні для 
охолодження конденсатора ПГУ мокрих градирень доцільно розмістити 
ТНУ перед градирнями (рис. 1, а). 
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ПІДВИЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ПАРОГАЗОВИХ 
УСТАНОВОК ШЛЯХОМ УТИЛІЗАЦІЇ БРОСОВОЇ ТЕПЛОТИ В 

ТНУ 
 

Вступна частина. В сучасній теплоенергетиці все більше 
використання отримують комбіновані парогазові установки, в яких тепло 
вихлопних газів газотурбінного двигуна використовується для отримання 
перегрітої пари, що подається до парової турбіни, де виробляється 
додаткова енергія. Коефіцієнт корисної дії таких установок на сьогодні 
досягає 55 %, а у перспективі може перевищити 60 % [1, 2]. Істотним їх 
недоліком є необхідність відвести від них великої кількості 
низькопотенційного (з температурою 25–50°С) тепла. 

Зазвичай низькопотенційне тепло, що виділилося в елементах 
установки, скидається до навколишнього середовища (атмосферного 
повітря або води природних водоймищ). Для цього використовують 
спеціальні тепло- та масообмінні апарати, а саме  градирні (конвективні, 
вентиляторні), апарати повітряного охолодження, "сухі" градирні, 
комбіновані градирні. Недоліком всіх цих апаратів є те, що тепло, яке в них 
розсіюється, безповоротно втрачається, хоча його використання могло б 
суттєво підвищити ефективність установки. Загальна кількість тепла, що 
вкидається до навколишнього середовища з комбінованої установки, 
дорівнює потужності основного двигуна, а найбільша кількість теплоти 
виділяється в конденсаторі парової турбіни парогазової установки, причому 
дане тепло має низький температурний потенціал (30-50 °С), що істотно 
утрудняє його утилізацію. 

Метою роботи є підвищення паливної ефективності комбінованої 
газопаротурбінної установки шляхом корисного використання тепла, що 
викидається до навколишнього середовища, для потреб опалення та 
гарячого водопостачання. 

Основна частина. Корисно використати тепло, що виділяється в 
конденсаторі парогазової установки, можна для постачання 
низькотемпературних споживачів тепла, які зустрічаються вкрай рідко. 
Інший шлях це збільшення його температури, що дасть можливість 
використати його для потреб опалення і гарячого водопостачання міст. 
Цього можна добитись застосуванням теплових насосів [3-5].  

Серед відомих типів теплових насосів найбільше поширення 
одержали парокомпресорні (ПК ТНУ). Їх потужності лежать у діапазоні від 
кількох сотень ватів до 1 МВт. У більшості випадків серійні 
парокомпресорні теплові насоси працюють за одноступінчастою схемою й 
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не можуть підняти температуру теплоносія до високих значень, тобто 
забезпечують температуру води, що йде то теплового споживача, на рівні 50 
- 55 °С, а в деяких випадках - 63 °С. У холодну пору року температура води, 
яка подається споживачам, перевищує 55 °С, тому необхідно застосовувати 
додаткові технічні рішення: підвищення площі теплообміну або 
використання пікових догрівачів [3-5]. 

Таким чином, для утилізації теплоти конденсатора парової турбіни й 
її використання для потреб опалення й гарячого водопостачання необхідно 
проектувати нову теплонасосную установку. 

Попередній аналіз показав, що для охолодження води системи 
охолодження конденсатора із передачею тепла для потреб опалення 
застосування одноступінчастої ТНУ недоцільно (коефіцієнт трансформації 
тепла на рівні =1.4). Вирішено використати двоступінчасту ТНУ, яка 
виконана за схемою із двома степенями конденсації (рис. 1). 

 
КМI, КМII – компресори нижнього і верхнього ступенів; КI, КII – конденсатори нижнього 
і верхнього ступенів; РВI, РВII – регулювальні вентилі нижнього і верхнього ступенів; В 
– випарник 

Рис. 1 Принципова схема (а) і процес роботи в T-s діаграмі (б) 
двоступінчастої парокомпресорної теплонасосної установки із двома 

ступенями конденсації 
 

Установка працює наступним чином. При підігріві води в теплу пору 
року для потреб гарячого водопостачання (тобто до 60 С) робоче тіло ТНУ 
циркулює по низькотемпературному контуру: випаровується у випарнику 
В, отримана пара стискається в компресорі низького тиску  КМІ  і 
конденсується в конденсаторі низького тиску КІ, підігріваючи воду що йде 
на потреби гарячого водопостачання. Потім тиск робочого тіла скидається в 
регулюючому (дросельному) вентилі РВІ, і воно знову надходить у 
випарник В. 

У зимовий час для підігріву води (опалення) включається високотем-
пературний контур. Пара робочого тіла після компресора КМІ  стискається 
в компресорі КМІІ  і конденсується в конденсаторі КІІ, де передає своє тепло 

В 
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воді, що йде на потреби опалення. Далі робоче тіло дроселюється у РВІІ і РВІ 
і повертається до випарника. 

Для зниження роботи компресора КМІІ робоче тіло на його вході 
можна остудити в охолоджувачі, також для зменшення ступеня випару 
робочого тіла в дроселі РВІ робоче тіло перед ним можливо остудити в 
конденсаторі КІ. Тепло, відібране в даних теплообмінниках, можна 
використати для підігріву води, що йде на гаряче водопостачання. 

Аналіз і розрахунок такої двоконтурної ТНУ виконано для наступних 
температур зовнішнього повітря: мінус 20°С (мінімальна температура), 15 
°С (номінальний режим). Температура води на вході в конденсатор парової 
турбіни прийнята постійною й рівною 25 °С, температура на виході 40°С. 
Температуру конденсації пари після парової турбіни тоді можливо 
прийняти на рівні 47,6°С, що забезпечить тиск у конденсаторі на рівні 0,011 
МПа. 

Результати розрахунків показують, що у двоступінчастої 
парокомпресорної ТНУ передача тепла до теплоносія із невисокою 
температурою (60°С) можлива з =7,94. Взимку при зростанні температури 
води (95°С), що йде до споживачів тепла, ефективність передачі тепла 
знижується до =6,62. Коефіцієнт використання тепла палива ПГУ при 
виробництва електроенергії (без виробництва тепла у ТНУ) становить 
0,53%. При використанні низькопотенційного тепла для опалення і 
водопостачання коефіцієнт використання тепла палива підніметься до 
0,65% тобто у 1,23 рази. 

Висновки. Загальна кількість тепла, що вкидається до навколишнього 
середовища з комбінованої установки, дорівнює потужності основного 
двигуна, а найбільша кількість теплоти виділяється в конденсаторі парової 
турбіни парогазової установки, причому дане тепло має низький 
температурний потенціал (30-50 °С), що істотно утрудняє його утилізацію 

Для утилізації цього тепла запропоновано використати  
двоступінчасту компресорну теплонасосну установку із двома ступенями 
конденсації, яка в теплу пору року підігріватиме воду для гарячого 
водопостачання, а у холодну для опалення. 

При використанні низькопотенційного тепла для опалення і 
водопостачання коефіцієнт використання тепла палива ПГУ підніметься у 
1,23 рази. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ВІТЧИЗНЯНИМИ 

МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ОСНОВНИХ ВИДІВ 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СЕКТОРА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 
Енергетичною стратегією України до 2035 р. передбачено досягнути 

25% частки енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному 
постачанні первинної енергії (ЗППЕ) [1, 2]. 

Для досягнення цієї мети із одночасним стимулюванням розвитку 
економіки країни необхідне максимальне використання місцевої складової 
при виробництві енергетичного обладнання та матеріалів за участі 
вітчизняних девелоперських, інжинірингових, енергосервісних підприємств 
та наукових установ.  

За дослідженнями Міжнародного агентства з відновлюваної енергії 
IRENA, "саме локальне виробництво обладнання дає найбільший ефект від 
інвестицій у ВДЕ" [3]. В Україні є достатня кількість малозавантажених 
машинобудівних підприємств для розгортання крупносерійного 
виробництва, порівняно дешевий метал, високопрофесійний інженерний 
кадровий потенціал. Левову частку енергетичного обладнання для різних 
секторів енергетики (виробництво електроенергії з відновлюваних джерел 
енергії, використання відновлюваних джерел енергії у сфері 
теплопостачання у житловому та побутовому секторах, мало- та 
середньоенергомістких промислових процесах) можливо забезпечити 
зусиллями українських енергомашинобудівників, враховуючи, що 
вітчизняне обладнання значно дешевше за зарубіжні аналоги. Вітчизняні 
підприємства, які спеціалізуються на виробництві енергогенеруючого 
обладнання для використання у сфері відновлюваної енергетики, спроможні 
конкурувати з китайськими, японськими та американськими виробниками, 
оскільки випускають продукцію, адаптовану до вітчизняних кліматичних 
умов, а також можуть виготовляти ліцензоване європейське обладнання для 
потреб відновлюваної енергетики [5].  

В Україні розпочато серійне виробництво вітротурбін першого 
покоління USW56-100 потужністю 107,5 кВт та другого покоління Т600-48 
потужністю 600 кВт на основі головного підприємства України з 
вітроенергетичної техніки ДП "Виробниче об'єднання Південний 
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машинобудівний завод ім. Макарова", що фактично представляють кластер 
машинобудівних підприємств, залучених до виробництва вітротурбін 
першого та другого поколінь. У виробництві беруть участь: ВО 
"Південмаш", ПАТ "Оснастка" (м. Нововолинськ), Павлоградський 
механічний завод, Краматорський завод важкого верстатобудування, 
Харківський електромеханічний завод, Новокаховський електромеханічний 
завод, ПАТ "СМНВО ім. М.В. Фрунзе" та інші – разом 31 підприємство. 
Потенційно у кластері можуть брати участь до 77 українських 
машинобудівних підприємства.  

ТОВ "Фурлендер Віндтехнолоджі" (м. Краматорськ) виготовляє 
великопотужні вітроустановки за ліцензією німецької фірми "Фурлендер" 
потужністю 2, 2,5 та 3 МВт із часткою вітчизняних комплектуючих понад 
50%. Завод "Океан" (м. Миколаїв), займається збиранням вітроустановок з 
комплектуючих данської фірми Vestas потужністю 3 МВт, надалі планує 
самостійне виготовлення великогабаритних елементів установок.  

Найкрупнішими виробниками комплектуючих для сонячної 
енергетики є ПАТ "Завод напівпровідників" (м. Запоріжжя) та ПАТ "Квазар" 
(м. Київ). Київський завод "Квазар" виготовляє спектр комплектуючих для 
сонячних енергоустановок: від кремнієвих пластин, фотоелектричних 
перетворювачів, сонячних модулів до проектування і монтажу самих 
сонячних енергоустановок із великою часткою комплектуючих власного 
виробництва.  

В Україні експлуатується 106 МВт потужності малих ГЕС, що 
виробляють від 278 до 395 млн кВт⋅год електроенергії на рік залежно від 
метеорологічних умов. Водночас економічно доцільний річний 
гідропотенціал малих річок України становить близько 3,75 млрд кВт⋅год 
електроенергії, тобто наразі освоєно менше 10% потенціалу. Технічний стан 
гідроагрегатів, гідроспоруд потребує значних капіталовкладень, адже малі 
ГЕС в основному відпрацювали понад 50 років, окремі гідроагрегати 
десятиріччями перебували в простої. На відновлення малих ГЕС питомі 
капіталовкладення в середньому становлять 500-800 євро на 1 кВт 
встановленої потужності, на відновлення списаних ГЕС – 800-2000 євро на 
1 кВт. На малих ГЕС встановлюється нове обладнання як імпортного, так і 
вітчизняного походження, зокрема: турбіни "Фойт", типу "Каплан", 
"Френсіс" тощо; генератори "Фойт", ВГС, СГ, "Сіменс Шуккерт" FL, AVFL, 
DGCI тощо. Разом із тим як турбіни, так і генератори для малих та мікро-
ГЕС можливо повністю виготовляти на вітчизняних підприємствах із 
високою часткою обладнання вітчизняного виробництва. Найкрупнішими 
виробниками такого обладнання в Україні є ПАТ "Турбоатом" та ДП 
"Електроважмаш". Енергетичні технології з виключним або частковим 
використанням ВДЕ, що застосовуються для опалення і гарячого 
водопостачання сектора будівель (населення, комерційний та бюджетний 
сектори) у містах і селищах, а також для індивідуального теплозабезпечення 
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і гарячого водопостачання, – це теплонасосні технології (утилізація теплоти 
довкілля і стічних вод, інших техногенних скидних теплових ресурсів); ТЕЦ 
і установки на біомасі (відходи рослинництва, деревообробки, на біопаливі 
ІІ покоління) та комбінована газифікація, зокрема за допомогою 
використання викопного палива разом із біомасою та ТБВ; ТЕЦ і установки 
на біогазі; сонячна теплова енергетика (сонячні колектори); 
електротеплоакумулюючі технології (теплові накопичувачі) із 
використанням електроенергії з ВДЕ. 

Таким чином, участь енергомашинобудівного сектора найбільш 
результативна в сегментах із найбільшим технічно досяжним і економічно 
доцільним потенціалом: малої та середньої енергетики, особливо житлово-
комунального господарства і відновлюваних джерел енергії, а також у сфері 
енергоефективності. Окремий напрям – виконання європейських вимог 
щодо викидів шкідливих речовин від об'єктів енергетики, де 
енергомашинобудівний сектор міг би значною мірою забезпечити потребу 
в пилогазоочисному обладнанні. Енергомашинобудування спроможне 
згенерувати відчутні міжгалузеві ефекти, збільшити промисловий і 
експортний потенціал країни, додати інноваційності промисловому 
розвитку, забезпечити енергетику України більш дешевим порівняно з 
імпортними аналогами обладнанням, зберегти в межах країни і наростити 
науково-технічний кадровий потенціал. 

Література: 
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economics_2016.pdf 
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ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ ОСНОВНИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ 

ПАЛИВА 
 

Природний газ (метан) 
Цей вид моторного палива може використовуватися в газоподібному 

і рідкій фазі. У першому випадку газ зберігається в балоні автомобіля в 
стислому  вигляді, в іншому - в охолодженому  стані. Про цей вид моторного 
палива сьогодні говориться багато і особливо про його достоїнства. 

Але в тому, і в іншому випадку є один принциповий недолік. Заправні 
комплекси, системи живлення і зберігання палива в автомобілі принципово 
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відрізняються від звичних, які розвивалися і вдосконалювалися протягом 
десятків років. Масове використання цього виду моторного палива веде до 
необхідності створення нової інфраструктури в цій сфері, хоча в країні, як, 
до речі, і в усьому світі, накопичено солідний досвід використання 
стиснутого природного газу в якості моторного палива. 

Привабливість будь-якому інвестиційному проекту дає гарантування 
повернення вкладених коштів. В цьому плані заправний бізнес, в основі 
якого є гарантований платник - приватний власник автотранспорту, є одним 
з найефективніших в нашій країні. Але через 3-5 років саме приватний 
власник буде основним споживачем природного газу, як моторного палива, 
бо світова тенденція така, що в той час в країні буде велика кількість 
економічних іноземних автомобілів з витратою палива 4,5 - 5,5 літрів на 100 
км. Це означає, що балона ємністю 80 л з запасом стисненого газу 16 куб. 
метрів, вистачить на пробіг 300 - 350 км навіть по міському циклу. І цим 
відразу усувається один з серйозних недоліків природного газу, як 
моторного палива, а будівництво та експлуатація автомобільних 
газонаповнювальних компримованих станцій (АГНКС) стане одним з 
прибуткових напрямків в паливному бізнесі. 

Зріджена вуглеводнева пропан-бутанова суміш 
Про цей вид моторного палива сьогодні теж говориться багато. Одним 

з найсерйозніших перешкод на шляху використання пропан-бутану в якості 
моторного палива є обмеженість його ресурсу в країні. Згідно з 
дослідженням консалтингової компанії UPECO, річні обсяги споживання 
скрапленого газу в якості моторного палива в Україні складають близько 
1,48 млн т. У перерахунку на літри розміри вітчизняного автогазового ринку 
вражають — 2,8 млрд. л. Природний газ і пропан-бутан є альтернативою 
автомобільних бензинів. Альтернативу дизельного палива через його високе 
цетанове числа знайти досить складно. Спроби використовувати природний 
газ в якості дизельного палива по газодизельному циклу або шляхом 
глибокої конвертації двигуна в цілому не вирішують цю проблему. Таким 
альтернативним паливом на сьогодні є диметиловий ефір. 

Диметиловий ефір (ДМЕ) 
Цей вид палива цікавий з чотирьох причин. Про першу вже сказано - 

це альтернатива дизельному паливу. Друге - сьогодні існують технології 
отримання ДМЕ не з органічної сировини (біомаси), якого на Землі мало, а 
з - природного газу. Причому отримання ДМЕ з метану характеризується 
непоганими економічними показниками, з 1000 куб. метрів метану виходить 
0,88 тони ДМЕ з витратами переробки 1,5 -2,0 грн. на 1 кг ДМЕ. 

Третє - за своїми фізико-хімічними властивостями ДМЕ повний 
аналог (за винятком цетанового числа) пропан-бутану. Отже, на пропан - 
бутанових АЗС, практично без переобладнання може реалізовуватися як 
паливо ДМЕ. Тобто за аналогією з сьогоднішніми двопаливними 
заправками (бензин і дизельне паливо), газові заправки також можуть бути 
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альтернативними і двопаливними. І, нарешті, останнє. ДМЕ в далекій 
перспективі може служити основою палива для отримання водню для 
паливного елементу. Перспективи цього виду палива значно ширше, ніж 
представляються сьогодні. 

Метанол 
Використання метанолу як моторного палива особливо заохочувалося 

в США, частково тому, що метанол зберігається в рідкому вигляді подібно 
бензину і є потенційно більш екологічно чистим паливом, ніж останній. 
Однак, метанол, як моторне паливо, привернув значно меншу увагу в 
Європі. 

Метанол виробляється з біомаси, вугілля або природного газу, хоча 
економічні і екологічні характеристики його виробництва гірше, ніж у 
природного газу. Одержання метанолу із біомаси (цукрова тростина або 
рослинна олія) знайшло широке застосування в Бразилії. При виробництві 
метанолу з природного газу втрачається 40% енергії в порівнянні з прямим 
спалюванням метану. Більш того, метанол виявився агресивним по 
відношенню до деяких частин двигуна автомобіля. Світове виробництво 
метанолу невелике і не задовольнить навіть обмежене його використання в 
якості моторного палива. Хоча метанол також може розглядатися в якості 
вихідної сировини, як і ДМЕ,  для водневого паливного елементу. 

Гібридні види палива 
Різновидів цього виду палива в світі досить багато, загальним для них 

є те, що всі вони отримуються шляхом змішування традиційного палива 
(бензин чи дизельне паливо) з добавками. Наприклад: - реформулірованний 
бензин - бензин містить добавки кисневмісних речовин, які сприяють 
окисленню продуктів згоряння, що призводить зменшення викидів СО. 
Реформуліровання бензину дорогий процес, що вимагає суттєвого 
переоснащення НПЗ. Його вартість на 9-13% вище, ніж у звичайного 
бензину; 
- паливо НТ-85 - суміш метанолу з бензином в пропорції 85% і 15% і НТ-80, 
де бензину 80%, а метанолу 20%, відповідно. Викиди по оксиду вуглецю 
менше, ніж навіть у метанолу, хоча емісія оксидів азоту збільшується. 

Водневе паливо 
Водень може зберігатися в баку автомобіля в рідкому або 

газоподібному вигляді і спалюватися в камері згоряння, як звичайне паливо. 
Вихлопні гази такого двигуна містять помірну кількість оксидів азоту і 
вуглецю. Але справжні майбутні перспективи цього виду палива пов'язані з 
його використанням в паливних елементах, в якому в результаті 
електрохімічної реакції вивільняється електрична енергія, яка 
використовується для приводу автомобіля. При цьому вперше з'являється 
транспортний засіб з "нульовим викидом". Більш того, в конструкції такого 
автомобіля можна використовувати всі напрацювання, які наявні зараз при 
виробництві електроавтомобілів. 
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Роботи зі створення двигуна з паливними елементами інтенсивно 
ведуться в багатьох країнах. В якості вихідної сировини для паливного 
елементу в баку автомобіля,  з точки зору безпеки при масовому 
використанні в майбутньому доцільно використовувати не чистий водень, а 
водневмістні речовини - ДМЕ, метанол і ін. І отримувати водень прямо на 
борту автомобіля в кількості, необхідній в даний момент для роботи ТЕ. До 
речі, ККД такого двигуна досягає 38% проти 19% стандартного ДВЗ, а 
витрата палива до 3 літрів еквівалента бензину. Лідером в цій області є 
компанія "Daimler-Benz" - компанія, яка подарувала світу 100 років тому 
автомобіль з бензиновим двигуном. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КІЛЬЦЕВИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ 

 
В даний час є величезна різноманітність теплових насосів, що 

дозволяє їх широко застосовувати в промисловості, сільському 
господарстві, в ЖКГ. 

Теплонасосна установка включає в себе джерело низькопотенційної 
теплоти і споживача високопотенційної теплоти, тому варіанти їх 
комбінацій дають велику різноманітність теплових насосів. Ось деякі 
варіанти: 

- використовують теплоту грунтових вод для опалення; 
- використовують теплоту природної водойми для гарячого 

водопостачання; 
- використовують морську воду в якості джерела і приймача теплоти 

при кондиціонуванні повітря; 
- використовують зовнішнє повітря як джерело і приймач теплоти при 

кондиціонуванні повітря; 
- для нагріву води плавального басейну, що використовують теплоту 

зовнішнього повітря; 
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- утилізують теплоту стічних вод через систему теплопостачання; 
- утилізують теплоту інженерно-технічного обладнання через систему 

теплопостачання; 
- для утилізації теплоти від технологічних процесів в первинному 

підігріві припливного повітря. 
 

 
 

Рис. 1. Кільцева теплонасосная система 
Цей список можна продовжувати і далі. 
У разі ж, якщо на об'єкті передбачається застосування декількох 

теплових насосів, які будуть призначені для виробництва як теплоти, так і 
холоду, то ефективність їх роботи багато разів зросте, якщо вони будуть 
об'єднані в єдину систему. Це так звані кільцеві теплонасосні системи. Їх 
доцільно використовувати на середніх і великих об'єктах. 

Основу цих систем складають теплові насоси типу вода-повітря, що 
виконують функції кондиціонування повітря в приміщеннях. Тепловий 
насос в описуваному випадку складається з фреонового агрегату, 
обладнаного перепускним чотирьохходовим клапаном для зміни режимів 
нагріву і охолодження, і вентилятором, що нагнітає повітря в приміщення. 
В теплообміннику фреон-вода постійно циркулює вода, а через 
теплообмінник повітря-фреон повітря вентилятором нагнітається в 
приміщення. Якщо теплообмінник повітря-фреон працює як випарник, то 
повітря, що проходить через нього, охолоджується, а теплообмінник фреон-
вода відіграє роль конденсатора, і вода в ньому нагрівається. При 
необхідності нагрівання повітря перепускний клапан в агрегаті 
перемикається, напрямок руху фреону змінюється на протилежне, і вся 
система працює навпаки. 
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У кожному з приміщень, де передбачається кондиціонування повітря 
або поруч з ним, встановлюється тепловий насос, потужність якого 
підбирається відповідно до параметрів приміщення, його призначенням, 
характеристиками необхідної припливно-витяжної вентиляції, можливою 
кількістю присутніх людей, встановленим в ньому устаткуванням та 
іншими факторами. Всі теплові насоси реверсивні, т. т. призначені і для 
охолодження, і для нагрівання повітря. Всі вони пов'язані спільним водяним 
контуром - трубами, в яких циркулює вода. Вода є одночасно джерелом і 
приймачем теплоти для всіх теплових насосів. Температура в контурі може 
змінюватися в межах від 18 до 32 ° С. Між тими тепловими насосами, які 
нагрівають повітря, і тими, які охолоджують його, відбувається обмін 
теплотою за допомогою водяного контура. Залежно від призначення 
приміщення, кількості присутніх в даний момент людей, працюючого 
обладнання, пори року, часу доби в різних приміщеннях може вимагатися 
або нагрів, або охолодження повітря. При роботі теплових насосів, які 
надають теплоту, одночасно з тепловими насосами, що надаюьб холод, 
відбувається перенесення теплоти з приміщень, де його надлишок, у 
приміщення, де його не вистачає. Таким чином, відбувається обмін 
теплотою між усіма приміщеннями за допомогою теплових насосів, 
об'єднаних в єдине кільце. 

Якщо кількість теплових насосів, що працюють в режимі нагріву 
повітря, дорівнює кількості теплових насосів, що працюють в режимі 
охолодження, то система не вимагає надходження теплоти ззовні або 
видалення теплоти назовні, і витрати енергії полягають лише в роботі 
циркуляційного насоса водяного контуру і в роботі приводів теплових 
насосів. Так відбувається в основному в перехідні періоди (весна, осінь). 

Взимку число теплових насосів, що працюють в режимі нагріву 
повітря, зростає, і більше теплоти забирається з боку підводу води. В цьому 
випадку потрібно його заповнення, для чого до контуру підключений 
додатковий нагрівач. 

Влітку, навпаки, в системі зростає число теплових насосів, що 
охолоджують повітря, і більшу кількість теплоти надходить в водяний 
контур. Щоб температура води не перевищила встановлену межу, її 
необхідно охолоджувати. Для видалення теплоти назовні у водяному 
контурі є охолоджувач. 

До складу підводу води входить також низькотемпературний бак-
накопичувач, який, збільшуючи об’єм води, сприяє більшому накопиченню 
теплоти, а також стабілізує температуру води на початку контуру. Чим 
більше цей бак, тим більше система здатна акумулювати теплоту, яка потім 
при необхідності може бути використана. Збільшення обсягу бака знижує 
потужності як градирні, так і додаткового нагрівача. Теоретично бак може 
бути таких розмірів, що вся накопичена теплота за літо могла б бути 
використана взимку, але тоді габарити бака були б надмірними. На практиці 
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доводиться вибирати оптимальне співвідношення наявних площ для 
розміщення бака і потужностей нагрівача і охолоджувача. В якості нагрівача 
в баку можуть бути розміщені електричні тени, що економить простір. 

Описана побудова системи дає деякі дуже цікаві наслідки. 
Як вже було зазначено, при кондиціонуванні повітря за допомогою 

кільцевої системи відбувається обмін теплотою між приміщеннями. Більшу 
частину року в помірних широтах в одних приміщеннях будівлі потрібно 
нагрів повітря, в цей же час в інших приміщеннях необхідно охолодження 
повітря. Теплота з приміщень з великими тепловиділеннями (наприклад, 
кухонь, пралень, технічних приміщень) може бути використана для обігріву 
інших приміщень (житлових кімнат, адміністративних приміщень, офісів). 

Перенесення теплоти в системі здійснюється водою з температурою 
18-32 ° С, це самий безпечний і ефективний спосіб транспортування 
теплоти, що передбачає найменші втрати, на відміну від циркуляції нагрітої 
або охолодженої води по трубах, повітря по повітроводам або фреону в 
трубках. Оскільки при такій температурі немає помітної тепловіддачі, і не 
утворюється конденсат на поверхні, то труби підводу води кільцевих 
теплонасосних систем, які проходять в середині будівель, що не оснащують 
теплоізоляцією. 

Навесні і восени в сонячні дні часто виникає ситуація, коли сонячна 
сторона будівлі значно прогрівається, і в приміщеннях цього боку потрібне 
охолоджування повітря, а з тіньової сторони будівлі приміщення необхідно 
обігрівати. При роботі теплового насоса кільцевої системи відбувається 
перенос теплоти з приміщень фасаду, перегрітих сонцем, в приміщення 
тіньової сторони. 

У ці ж періоди денна температура зовнішнього повітря може значно 
перевершувати нічну температуру. У цьому випадку протягом дня у 
водяному контурі кільцевих теплонасосних систем відбувається 
накопичення теплоти, яка потім може бути витрачена в нічний час. 

В результаті кільцеві теплонасосні системи дозволяють багаторазово 
використовувати теплоту всередині будівлі і значно скоротити його 
підведення ззовні. Кільцеві теплонасосні системи же, як показують 
розрахунки і практика, при будівництві об'єкта дозволяють заощадити на 
інженерних системах в цілому до 15%, в порівнянні з іншими поширеними 
системами. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВОДОПІДГОТОВКИ 

КОТЛА КВ-Г-4,65-15 
 
В енергетиці поняття модернізації відноситься до обладнання, що 

знаходиться в експлуатації і вимагає з різних причин зміни початкових 
конструктивних рішень. Модернізація передбачає зміну схеми або вузлів 
діючого обладнання відповідно до нових вимог, які забезпечують 
покращення показників роботи, підвищення надійності, зниження 
енергетичних і матеріальних витрат і трудових ресурсів при експлуатації, 
технічному обслуговуванні та ремонті. Модернізацію проводять також при 
моральній зношеності, або переводі ТЕС на інші (недефіцитні) види палива, 
сировини і матеріалів [1]. 

За останній період на сторінках періодичних видань і інтернеті 
з'явилося ряд статей, присвячених модернізації теплоенергетичного 
обладнання. Це пов'язано з тим, що на даний момент змінилися вимоги, що 
пред'являються до котельних агрегатів (КА), з'явилися нові конструктивні 
рішення, впроваджуючи які можна значно поліпшити технічні 
характеристики, підвищити коефіцієнт корисної дії, і тим самим отримати 
економічний ефект. А будівництво нових КА спричинить за собою значні 
капіталовкладення, якими не кожен власник і володіє. 

У даній роботі розглядається питання модернізації системи 
водопідготовки водогрійного котла (ВК) тип КВ-Г-4,65-150, встановленого 
на промисловому майданчику ПАТ «Вінницький олійножіровій комбінат». 
На даний момент КА виведений з експлуатації, з огляду на те, що потребує 
капітального ремонту. Причина виходу з ладу - ушкодження конвективної 
поверхні нагрівання складається з труб малого діаметра з тісним шаховим 
розташуванням в пучку. Труби такої поверхні нагрівання особливо схильні 
до процесів накопичення внутрішніх відкладень і внутрішньої корозії, які 
тільки посилюються в результаті неповної дренируемой при зливі води. 

Джерелами водопостачання для живлення котлів є ставки, річки, 
озера, так само використовуються грунтові та артезіанські води, в нашому 
випадку головним джерелом в якості вихідної або сирої води є вода з річки 
Південий Буг. У складі природних вод є механічні домішки мінерального 
або органічного походження, тому без попереднього очищення і підготовки 
природні води не придатні для живлення котлів. 
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Важливу роль в боротьбі з утворенням відкладень і корозії металу 
труб грає система підготовки живильної і підживлювальної води, 
спроектована в залежності від характеристик якості води в джерелі 
водопостачання. Система водопідготовки котла КВ-Г-4,65-150, 
встановленого на майданчику ПАТ «Вінницький олійножіровій комбінат» 
не справляється зі своїм завданням, тому потрібно шукати нових шляхів і 
методів в комплексі, для вирішення питання очищення води і 
максимального захисту конвективної поверхні нагрівання від впливу 
накипу і відкладень. 

Мета даної роботи  - модернізація існуючої системи водопідготовки 
котла для зменшення негативного впливу утворених на поверхні нагрівання 
відкладень і збільшення довговічності конструкції в цілому. Об'єктом 
дослідження в рамках даної роботи є система водопідготовки ВК 
газомазутного котла  КВ-Г-4,65-150.  Методи дослідження 

- Пошук, збір і аналіз інформації з обраної теми;  
- Вивчення і розгляд досвіду по експлуатації та методів боротьби з 

негативними факторами роботи котлів, описаних в статтях та періодичних 
виданнях, присвячених модернізації теплоенергетичного обладнання;  

- За результатами проведеного аналізу, вибір ключових заходів і 
застосування їх щодо об'єкта дослідження; 

- Проведення розрахунків основних технічних параметрів системи 
водопідготовки живильним і мережної води і вибір відповідного 
обладнання. 

В результаті проведеної роботи, було проаналізовано питання 
модернізації системи водопідготовки водогрійного котла тип КВ-Г-4,65-
150. З зіставлення показників якості води в джерелі випливало, що потрібно 
освітлення, знезалізнення, деманганація, видалення солей жорсткості, 
коригування рН, видалення розчиненого кисню. Джерелом водопостачання 
обрано р. Південий Буг. 

В результаті дослідження та аналізу причин виникнення відкладень на 
поверхні нагрівання даного котлоагрегату була підібрана відповідна 
система підготовки води яка забезпечує доведення до норм показники 
теплоносія. 
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АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ КВАРТИРИ 
 

Багато фахівців сходяться на думці, що через морально і фізично 
застарілих котелень, тепломереж та іншого обладнання великий об’єм 
енергоресурсів не може використовуватися за призначенням, а просто 
вилітає в повітря. За сучасними мірками коефіцієнт корисної дії застарілого 
котельного обладнання не великий - складає всього 60% -70%. Якщо при 
цьому враховувати той факт, то в середньому на 100 км теплотрас припадає 
70 аварій, то фактично ККД даного обладнання набагато нижче. 

Як правило, система теплопостачання квартири включає в себе три 
основні елементи: джерело тепла, тепловий трубопровід, нагрівальні 
прилади. Як джерело тепла в системі автономного опалення квартири 
служить котел, часто газовий. Чому газовий? Тому, що газ набагато 
дешевше електричної енергії. І другий момент - не так давно у відповідності 
зі зміненими будівельними нормами установка газових малометражних 
опалювальних котлів дозволяється не тільки в будинках, висота яких не 
перевищує п'ять поверхів, а і в будинках, висота яких досягає десяти 
поверхів. 

Кращим рішенням для автономного опалення квартири є настінний 
газовий котел з камерою згоряння закритою. В таких котлах 
використовується примусове відведення відпрацьованих димових газів по 
коаксіальному горизонтальному димоходу через стіну. 

Переваги настінних газових котлів з камерою згоряння закритою: 
− стабільність роботи при зниженому тиску газу, 
− малі габарити, 
− наявність багаторівневої системи безпеки, 
− бесшумність роботи, 
− не треба монтувати окремий димохід, що виходить на дах будівлі, 
− наявність всередині котла повної комплектації (насос, 

розширювальний бак, контур гарячого водопостачання, група безпеки), 
Недоліком даних газових котлів є те, що якщо потужність котла не 

перевищує 23 кВт, то продуктивність контуру нагрітої води буде становити 
не більше 9 л / хв. При цьому температура нагрітої води буде вище, ніж 
температура води водопровідної на 30 ° С. Такий витрата потрібно для 
одного душового змішувача. Якщо одночасно будуть включені інші 
споживачі, то температура підігрітої води знизиться. 
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Однак більшість моделей настінних котлів можуть функціонувати 
разом з бойлером непрямого нагріву (вода гріється від теплоносія котла). 
При цьому проблема гарячого водопостачання цілком вирішується. У разі, 
коли водопровідна вода володіє жорсткістю, краще використовувати один 
із способів її пом'якшення - це дозволить попередити появу в 
теплообміннику ГВП накипу. 

При облаштуванні автономного опалення квартири першим кроком 
буде встановлення індивідуального газового (або іншого) котла. На 
наступному етапі необхідно переробити всю систему опалення, оскільки 
вам вже не підійде колишня стояковий схема. Система у вашій квартирі 
стане двохтрубною, замкнутої, з тиском в 1,5-2 атм. 

Така система дозволяє використовувати ефективні і недорогі панельні 
радіатори. Розводку ж можна здійснити мідними або металопластиковими 
трубами. В опалювальний період витрата газу в добре утепленій 
трикімнатній квартирі не перевищуватиме 7-5 куб. / Добу. Однак і це ще не 
межа. При використанні радіаторних термостатів економічність системи 
опалення можна збільшити ще більше. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ 
 
За ініціативою Міністерства енергетики Уряд продовжив дію 

механізму покладення спеціальних обов'язків (ПСО) для побутових 
споживачів на ринку електроенергії на один місяць. Відповідну постанову 
було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів. Відтак, тариф на 
електроенергію для населення залишається на рівні 1,68 грн за КВт.год. 

Деякий час Міністерство та інші державні інституції, що мають пряме 
чи опосередковане відношення до процесу споживання електроенергії 
населенням, продовжували працювати над  діджиталізованою системою, 
яка допомагала державі захищати вразливих споживачів,  зокрема, на ринку 
електроенергії, що в свою чергу мало дозволити проаналізувати різні 
варіанти подальшого ціноутворення. 
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Оскільки загальний тариф для потреб населення на 90% складається з 
тарифів на передачу, розподіл на постачання електроенергії, які були 
підвищені рішеннями Регулятора у 2020 році, то пільги, які надавалися 
побутовим споживачам, фактично призводили до того, що для  
«Енергоатому» залишалась від’ємна сума за вироблену електроенергію для 
потреб населення. 

Відповідно, Уряд у грудні минулого року був змушений скасувати 
пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 
100 кВт.год, скасувати низку інших пільг і монетизувати пільгу на 
електроопалення, фактично встановивши  єдиний фіксований тариф для 
побутових споживачів. 

Також прийнята постанова уточнює порядок застосування єдиної 
фіксованої ціни на електроенергію для населення. По-перше, документ 
чітко визначає категорії споживачів та цілі споживання електроенергії, для 
яких діє фіксована ціна. По-друге, постанова встановлює коефіцієнти 
розрахунку ціни за наявності дво- або тризонного лічильника. Раніше ці 
питання регламентувалися постановою НКРЕКП №220 від 26 лютого 2015 
року “Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається 
населенню”. 

Цими кроками фактично усувається правова прогалина між Законом 
України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними актами, яка 
виникла після скасування НКРЕКП відповідної постанови. Про звуження 
категорій споживачів не йдеться: навпаки, до колективних побутових 
споживачів із пільговою ціною та можливістю встановлення 
диференційованого тарифу додаються мешканці гуртожитків. 

Крім того, постанова скасовує вимогу про граничну ціну покриття 
собівартості електроенергії для ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ 
“Укргідроенерго”. Це дасть змогу вказаним підприємствам забезпечити 
протягом дії ПСО продаж електроенергії Гарантованому покупцю в обсягах, 
необхідних для покриття потреб побутових споживачів. 

Зазначені зміни затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків 
на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 
енергії”. 

Для фізичних осіб (населення) у 2020 році тариф для населення 
складав (від 100 кВт-год до 600 кВт-год) = 0,63 грн/кВт-год. «Нічний» тариф 
при двозонному обліку = 0,63 грн/кВт-год * 0,5 = 0,315 грн/кВт-год. 
«Нічний» тариф при тризонному обліку = 0,63 грн/кВт-год * 0,4 = 0,252 
грн/кВт-год. Час дії «нічного» тарифу – з 23:00 по 7:00 = 8 годин. 

З 1 січня 2021 року незалежно від обсягу споживання оплачується за 
єдиною фіксованою ціною – 1,68 грн за 1 кВт.год. 
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Якщо у вас встановлено багатотарифний лічильник, за яким 
розрахунки проводяться за різними цінами у різний час доби, то застосовані 
до них коефіцієнти лишилися без змін. 

 Так, у 2-зонних тарифах вартість електроенергії складатиме: 
- у нічний час (з 23:00 до 07:00 години) - 0,5 тарифу – 0,84 грн за 1 

кВт.год; 
- у інші години - повний тариф – 1,68 грн за 1 кВт.год. 
За 3-зонними тарифами вартість електроенергії складатиме: 
- в години максимального навантаження (з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 

22:00) - 1,5 тарифу – 2,52 грн за 1 кВт.год; 
- у напівпіковий період (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 

23:00) - повний тариф – 1,68 грн за 1 кВт.год; 
- у нічний час (з 23:00 до 07:00) - 0,4 від тарифу– 0,672 грн за 1 

кВт.год. 
З огляду на вище сказане, електроопалення в 2021 році, в порівнянні 

з 2020 роком, електроопалення для населення не є вже таким альтернативно 
доцільним, в порівнянні з іншими видами енергоносіїв.  

Література: 
1. Новинно-інформаційний сайт. [Електронний ресурс] ˗ Режим доступу: 
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2. Новинно-інформаційний сайт. [Електронний ресурс] ˗ Режим доступу: 

https://bravas.com.ua/otoplenie/teplonakopiteli/2181-teplovoj-nakopitel-elnur-adl-5030 
3. Новинно-інформаційний сайт. [Електронний ресурс] ˗ Режим доступу: 

https://berez-gromada.gov.ua/news/1610110112/ 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА В ПІДВИЩЕННІ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ККД ГАЗОВОЇ КОТЕЛЬНОЇ 

 
Останнім часом при проектуванні теплових станцій спостерігається 

тенденція до використання автономних теплогенеруючих агрегатів для 
систем опалення та гарячого водопостачання. Це підвищує ефективність 
управління в роботі, знижує трудомісткість, використання великої кількості 
персоналу і має інші переваги. 

Але однією з важливих проблем в проектуванні теплових станцій, 
газової котельні, зокрема, є питання підвищення ефективності роботи 
котлів. 

Максимальний коефіцієнт корисної дії ККД нормального котельного 
агрегату, розрахований за вищою (повною) теплотворної здатності палива, 
коливається в межах 78-85%. Питомі теплові втрати котельного агрегату, 



«Молодь, освіта, наука 2021» 

65 
 

розраховані з більш високою (повної) теплотворної здатності палива, 
зазвичай складають 15-22%, в тому числі: 

- теплові втрати за рахунок димових газів до - 18 %; 
- втрати, пов'язані з неповним згорянням палива  -1–2 %; 
- втрати в навколишнє середовище, пов'язані з недосконалістю 

теплоізоляції -   2–3 %. 
Для підвищення ефективності систем опалення були розроблені і 

випускаються промисловістю газові котельні установки які оснащені 
теплоутилізаторами. В основному, в якості теплоутилізаторів 
використовується конденсаційний теплообмінник, який відводить 
додаткове тепло від газів згоряння, охолоджуючи їх і частково конденсують 
водяну пару. Вартість конденсаційного газового агрегату такої ж 
потужності в 1,5-2 рази вище, ніж звичайного. Максимальна ефективність, 
заявлена виробниками, досягає 97%. Однак оскільки охолодження димових 
газів в конденсаційних газових агрегатах здійснюється зворотним 
теплоносієм, то кількість додаткового тепла що відводиться, а також 
загальна продуктивність всієї установки будуть залежати від температури 
теплоносія. Чим вище температура теплоносія, що надходить із зворотного 
трубопроводу, тим вище ККД при інших рівних умовах. Температура 
зворотного теплоносія непостійна. Вона може змінюватися в діапазоні від 
22 до 60 ° C і залежить від типу опалювальної системи, режиму роботи і 
температури навколишнього середовища. Управління системою опалення 
зазвичай залежить від погодних умов, т. т. Температура теплоносія, що 
подається в систему опалення, змінюється в залежності від температури 
навколишнього середовища. 

Отже, зміниться і температура теплоносія, що надходить із зворотного 
трубопроводу, а разом з нею зміниться і загальна продуктивність 
котельного агрегату і всієї системи в цілому. У зв'язку з цим заявлені 
виробниками максимальні значення ККД таких котлів можуть бути 
досягнуті не в усіх режимах реальної експлуатації. 

Аналогічним способом, рішенням підвищення ефективності роботи 
котлів газової котельні без оснащених теплоутилізаторів, є об'єднання котла 
і теплоутилізаційних пристроїв в єдину замкнуту систему «котел-
теплоутилизатор», що дозволяє  глибоку утилізацію теплоти відхідних з 
котлів в навколишнє середовище продуктів згоряння газоподібного палива. 
Принципова схема «котел-теплоутилізатор» представлена нижче рис 1. 

Підвищення продуктивності теплогенеруючих систем внаслідок 
максимальної утилізації теплоти і використання в схемах теплопостачання 
є актуальним питанням, рішення якого забезпечить ймовірність робити 
продуктивні термічні схеми в модульних газових котеленях. 
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Рис 1. Схема котел-утилізатор 
 

Температура відхідних газів, є ключовим параметром, що визначає 
коефіцієнт корисної дії (ККД) котельного агрегату. Велику складову 
частину теплових втрат є тепло, що втрачається з газами. Дані втрати 
визначають вирішальний вплив на економічність функціонування котла, 
знижуючи (зменшуючи) його ефективність, ККД. В результаті, ми 
розуміємо, що чим нижче температура димових газів, тим вища 
ефективність котла. 

Об'єднання котла і теплоутилізаційних пристроїв в єдину замкнуту 
систему «котел - теплоутилізатор» дозволяє використовувати нагріте 
повітря в якості нагрівальної середовища, що дозволяє підвищити 
ефективність спалювання палива, за тієї умови, якщо зберегти витрату 
палива на такому ж рівні. Це дозволяє вирішити перераховані вище 
проблеми. При цьому необхідно оцінювати ефективність утилізації теплоти 
по підвищенню ККД системи і додаткової виробленні теплотехнічної 
продукції (повітря, води, конденсату). 

Таким чином, підбиваючи підсумки досліджень, можна сказати про 
те, що роль застосування теплоутилізатора в підвищенні ефективності ККД 
газової котельні є дуже істотною. 
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РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ СТЕНДОВОЇ УСТАНОВКИ З 
ДИЗЕЛЕМ  1Ч7,8/6,2 (КЕНТАВР-300) ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 
 
Згідно розробленої концепції науково-технічної діяльності роботи 

кафедри «Енергетичного машинобудування» на 2020-2025 роки було 
прийнято рішення про створення стендової установки для проведення 
дослідницьких робіт щодо застосування альтернативних видів палива в 
ДВЗ. Значний об’єм робіт по стендовій установці був виконаний в тому ж 
2020 році за участі провідних викладачів та студентів кафедри.  

Напрям роботи по створенню діючої установки та проведенню 
досліджень був погоджений з виконанням бакалаврських робіт з реальною 
частиною. Залучені для цього студенти групи 44-ЕМ-19 в 2021 році  
виконали завершальні роботи по облаштуванню стендової установки 
(рис.1.): 

- виготовили та установили підставку під раму дизеля та гідравлічного 
гальма; 

- розробили, виготовили та змонтували впускний та випускний 
трубопроводи; 

- встановили в системі охолодження робочої рідини гідравлічного 
гальма циркуляційний водяний насос; 

- на впускному трубопроводі установили шайбу та демпфіруючу 
камеру для заміру витрати повітря, що споживається дизелем. 

- замінили карданне з’єднання дизеля з гідравлічним гальмом на 
з’єднання з гумовою втулкою, так як воно виявилось ненадійним і вийшло 
з ладу при перших пусках двигуна; 

- кожух закриття з’єднувальної муфти зробили більш зручним для 
контролю її стану; 

- відремонтували пусковий пристрій дизеля, який зламався після 
декількох пусків через низьку якість пластмаси, з якої виготовлений шків 
пристрою. Для запобіганню поломок шківа в майбутньому він виготовлений 
із сталі; 

- відремонтували теплообмінник для охолодження робочої рідини 
гідравлічного гальма після того, як виявили попадання води із системи 
охолодження в робочу рідину; 

- для можливості контролю частоти обертання колінчастого валу 
дизеля на його вихідному валу встановлений зубчастий диск; 

- для заміру параметрів дизеля та системи охолодження  були 
виготовлені та приварені штуцера у відповідних місцях трубопроводів 
впуску, випуску, системи охолодження та корпусу теплообмінника, в яких 
установили термопари для заміру температур.  
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Рис. 1. Стендова установка з дизелем 1Ч7,8/6,2 (КЕНТАВР-300) 
 
Дизель 1Ч7,8/6,2 та гідравлічне гальмо встановлюється на спільній 

рамі та з’єднуються  за допомогою податливої з’єднувальної муфти. Для 
охолодження робочої рідини гальма передбачається застосування 
теплообмінника, в якому тепло, що утворюється в гальмі буде передаватися 
охолоджуючій воді. Особливістю запропонованої конструкції гальма є те, 
що він не потребує насоса для забезпечення циркуляції робочої рідини.  

Робоча  рідина подається із гідравлічного гальма в теплообмінник за 
рахунок різниці в тисках на вході та на виході із корпусу гальма.  Так, 
відведення рідини виконується в місці, що найбільше віддалене від осі 
обертання колеса, а підведення, навпаки, в місці, що  найменше віддалене 
від осі обертання. Застосування силікону в якості робочої рідини дозволяє 
нормально працювати гальму навіть при її високих температурах, отже 
габарити гальма можуть бути меншими. 

Дизельний двигун внутрішнього згоряння ДВУ-300Д (1Ч7,8/6,2)  є 
модульним універсальним дизельним  одноциліндровим чотиритактним 
повітряного охолодження двигуном загального призначення. Він 
призначений для використання в якості автономного силового агрегату для 
широкого спектра техніки, обладнання, верстатів і транспортних 
механізмів. 

Найбільш часто даний двигун знаходить застосування там, де 
необхідна висока потужність, надійність, невибагливість в експлуатації: у 
складі міні-електростанцій, у сільськогосподарській техніці – моноблоках, 
мотокультиваторах, косарках, самохідних шасі, іригаційних і зрошувальних 
системах тощо, в будівельному обладнанні – у віброплитах, ударних 
трамбувальниках, бетономішалках, компресорах, насосах і помпах. Легка 
вага двигуна дозволяє використовувати його для транспортних засобів, у 
тому числі для водного транспорту – човнів, катерів і невеликих яхт. 
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Крім надійності й економічності двигун відрізняється низкою переваг 
і конструктивними особливостями, серед яких: 

- компактність і невелика вага; 
- ергономічність, зручність, простота в експлуатації та 

обслуговуванні; 
- високі ККД і питома потужність; 
 

 
 
 

Рис. 2 Дизельний двигун ДВУ-300Д (1Ч7,8/6,2) 
1 – важіль декомпресійного клапана; 2 – циліндр; 3 – вихідний вал; 4 – пробка – 

щуп отвору для заливання мастила в картер; 5 – масляний фільтр; 6 – важіль регулювання 
подачі палива; 7 – Кронштейн кріплення механізму управління подачею палива; 8 – 
гвинт – фіксатор положення механізму управління подачею палива; 9 – паливний кран; 
10 – ручка ручного стартера; 11 – паливний насос високого тиску; 12 – заливна горловина 
паливного бака; 13 – паливний бак; 14 – клапанна кришка; 15 – пробка отвору для 
заливання мастила під час холодного запуску двигуна; 16 – глушник; 17 – повітряний 
фільтр; 18 – кришка механізму ручного стартеру і вентилятора; 19 – пробка зливного 
отвору паливного бака; 20 – пробка – щуп отвору для заливання мастила в картер; 21 – 
пробка отвору для зливання мастила з картера; 22 – електричний стартер (при наявності); 
23 – пульт управління електричним стартером (при наявності). 

- стабільність обертів у всьому діапазоні навантажень; 
- повітряне охолодження; 
- сучасний паливний насос високого тиску; 
- декомпресійний клапан для полегшення запуску; 
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-дві горловини для заливки мастила в картер із пробками – щупами з 
різних сторін картера – для полегшення доступу; 

- низькі рівні вібрації та шуму під час роботи; 
- покращений повітряний фільтр із масляною ванною. 
Технічні дані двигуна ДВУ-300Д (1Ч7,8/6,2)   
1.Тип двигуна - чотиритактний одноциліндровий з прямим 

вприскуванням палива. 
2. Тип палива –                                                                          дизельне. 
3. Потужність двигуна, кВт (к.с.)-                                           4,5 (6) 
4. Частота обертання колінчастого вала, хв-1 -                       3000 
5. Робочий об’єм двигуна, см3 –                                               296 
6. Діаметр циліндра/хід поршня, см  -                                     7,8/6,2 
7. Система охолодження –                                     повітряна примусова 
8. система запуску –                                                        ручний стартер 
9. Витрата палива, кг/(кВт∙год) -                                              276 
10. Ємність паливного бака, л -                                                3,5 
11. Об’єм мастила в картері, л -                                                1,1 
12. Маса двигуна, кг                                                                   32          
 
Висновки 
Наявність стендової установки з дизельним двигуном 1Ч7,8/6,2 дає 

можливість виконувати лабораторні  та практичні роботи по дисципліні 
«Діагностика та випробування ДВЗ», а також проводити дослідження по 
використанню альтернативних рідких палив в малогабаритній техніці з 
дизельними двигунами. 
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Деталі після виготовлення мають в поверхневому шарі і в серцевині 

різний енергетичний і структурний стани. Матеріал поверхні деталі має 
меншу міцність в порівнянні з матеріалом в об'ємі деталі [1].  

Причиною цього є виникнення на стадії виготовлення деталі різного 
роду поверхневих дефектів, наприклад обрив і руйнування кристалічних 
решіток, порушення рівномірності зв'язків між атомами. Так, при різанні на 
поверхні деталей утворюються шорсткість, хвилястість, матеріал в 
поверхневих шарах піддається пластичній деформації, причому ступінь 
наклепу і товщина його шару через складність конфігурації деталей 
нерівномірні. Крім того, в поверхневій зоні утворюються залишкові 
напруження розтягування і стискання. 

В той же час матеріал поверхневого шару деталі в трибоспряженні при 
експлуатації навантажений інтенсивніше, ніж матеріал внутрішніх об'ємів, 
оскільки при експлуатації деталі, поверхня сприймає всі діючі 
навантаження, які крім того збільшуються через дію різного роду 
концентраторів напружень і контактних навантажень, сил тертя, інерції, 
температури і т.п. 

Першим кроком до підвищення механічних властивостей 
поверхневих шарів деталей було застосування об'ємної термічної обробки: 
гартування і відпускання [2]. Але виникаючі при цьому окислення і 
зневуглецювання не дозволяли забезпечити стабільні і високі 
експлуатаційні властивості деталей. Застосування в подальшому захисних, 
нейтральних газових середовищ привело до помітного підвищення 
властивостей деталей. Проте практика показує, що об'ємна термічна 
обробка в більшості випадків не забезпечує необхідних властивостей 
деталей, оскільки структура і характер її розподілу по перетину деталей не 
відповідають характеру напруженого стану деталей при їх експлуатації. 

Подальші успіхи підвищення міцності деталей пов'язані з різними 
методами поверхневого і об'ємно-поверхневого зміцнення [3]. 

Так, при використанні методів поверхневої пластичної деформації 
зменшується шорсткість поверхонь, підвищуються міцність поверхневого 
шару та точність, зносостійкість і втомна міцність деталей.  

Ефективнішим стало гартування СВЧ, оскільки при цьому 
забезпечуються більша товщина зміцненого шару, вищий ступінь зміцнення 
та підвищення втомної міцності при збереженні в’язкості серцевини деталі.  

Найбільш ефективним є застосування хіміко-термічної обробки. 
Наприклад, при цементації забезпечується можливість збільшення 
навантаження зубчастих передач більш ніж в 4 рази. 

Подальший приріст властивостей деталей здійснюється за рахунок 
застосування комплексних технологічних процесів: об'ємної термічної 
обробки, поверхневої пластичної деформації, нанесення покриттів та ін. 
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До традиційних методів відносять об'ємне гартування і відпускання, 
поверхневе гартування з нагрівом СВЧ, цементацію, нітроцементацію, 
азотування, методи механічного зміцнення (накатку, дробоструменеву 
обробку).  

Нові методи зміцнення, які ще не набули широкого поширення, але 
вже довели свою ефективність [1] - це термічна обробка у вакуумі, лазерне 
гартування і лазерне легування, іонне азотування, плазмово-вакуумне 
нанесення зносостійких покриттів, плазмове оплавлення поверхонь, 
газотермічне напилення та ін. 

Для поверхневого гартування висококонцентрованими джерелами 
енергії використовують три види випромінювання: лазерне, електронне і 
світлове. Ці методи поки знаходяться на різних стадіях розвитку. 

Дії цих видів випромінювань на поверхню деталі багато в чому 
аналогічні. Для зміцнення вибрану ділянку поверхні деталі спочатку 
нагрівають протягом 1…3 с до необхідної температури, а потім промінь 
переходить на іншу ділянку, або відводиться від деталі взагалі. Від нагрітої 
ділянки тепло за рахунок теплопровідності відводиться вглиб деталі. При 
цьому невеликі поверхневі об'єми металу охолоджуються із швидкістю 
більше критичної і гартування поверхневих шарів відбувається без 
застосування спеціальних охолоджуючих середовищ.  

Переваги, характерні для цих методів зміцнення: відсутність 
спотворення деталей; локальне зміцнення важкодоступних місць деталей 
складної форми; чистота ведення процесу; самозагартовування, яке 
дозволяє відмовитися від використання гартівних середовищ; забезпечення 
заданого профілю зміцненого шару; можливість використання дешевших і 
легкооброблюваних матеріалів. 

Для підвищення ресурсу поверхонь тертя широко пропонуються і 
використовуються добавки в масла. Так, наприклад припускають, що 
геомодифікатори тертя на основі серпентинітів [4] можуть підвищити 
зносостійкість поверхонь в 2…4 рази. Суть методу основана на тому, що на 
поверхнях тертя може формуватися захисний металокерамічний шар 
товщиною до 20…30 мкм. Швидкість нарощування шару пропорційна 
локальным спалахам  температури і тиску на п’ятнах фактичного контакту. 
В зв’язку з цим шар утворюється в першу чергу на зношених ділянках 
спряження поверхонь, в результаті чого відновлюються розміри и формы 
деталей. На цій особливості основана ремонтно-відновлювана технология, 
яка, дозволяє виконувати ремонт деталей без розбирання машин и 
механизмов и без виводу їх з експлуатації. 

Одним з  ефективних методів збільшення зносостійкості є утворення 
в поверхневих шарах тертя деталей мікроструктури за принципом «Шарпі»з 
надтвердими алмазними включеннями [5].  Утворення такої будови 
поверхонь тертя може надати унікальних можливостей підвищення 
зносостійкості та зменшення енергетичних витрат на тертя. 
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 Результати обробки трибоспряжень в кожному конкретному випадку 
встановлюються з накопичення досвіду або експериментально.  
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