
«Молодь, освіта, наука 2020» 

1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПЕРВОМАЙСЬКА ФІЛІЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 
 

 

Міжвузівської студентської 

науково-практичної конференції 

«МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА 2020» 
  
 

 

Том І 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВОМАЙСЬК 

21 травня 2020 року



«Молодь, освіта, наука 2020» 

2 
 

 

Міжвузівська студентська науково-практична конференція "Молодь, 

освіта, наука 2020": тези доповідей Т І. – Первомайськ: ПФ НУК, 2020. –  84 с.  

 

Організаційний комітет  конференції: 

Доценко  С.М. к.т.н., доц.  директор ПФ НУК ім. адм. Макарова,   

Жувагіна І.О. к.е.н., доц.. декан інженерно-економічного факультету, 

Гришина Л.О. к.е.н., проф. зав.кафедри економіки та організації виробництва 

Ошовський В.Я. к.т.н., доц. зав.кафедри  теплоенергетики та технологій 

машинобудування  

Козіцька Н.О. - к.е.н.,  зав. кафедри обліку і економічного аналізу 

Букіна Т.В.- к.і.н., зав. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та безпеки 

життєдіяльності 

Нестеренко В.В. - к.т.н., доц. зав.кафедри енергетичного машинобудування 

Тарасов І.В. - к.х.н., доц., завідувач кафедри фундаментальних та загально-

технічних дисциплін  

   

Відповідальні за випуск збірника: 

Хмарська І.А. - к.е.н.,доцент кафедри економіки та організації виробництва 

Анастасенко С.М. к.т.н. доцент кафедри теплоенергетики та технологій 

машинобудування 

 

 

 

У збірнику подано тези доповідей міжвузівської студентської науково-

практичної конференції "Молодь, освіта, наука 2020", які містять дослідження 

актуальних соціально-економічних, правових та технічних проблемних питань 

становлення та розвитку сучасного українського суспільства. Зокрема, 

пропонуються ідеї та концепції вдосконалення: автоматизованих систем  та 

сучасних інформаційних технологій;  економічні та правові, соціально-політичні 

та духовні проблеми сучасного суспільства;  проблеми розвитку бухгалтерського 

обліку та аналізу;  розглядаються проблеми та перспективи розвитку галузевого 

машинобудування та теплоенергетики.  

Збірник тез доповідей становить інтерес для управлінського персоналу 

підприємств та організацій, викладачів, аспірантів та студентів. Матеріали 

конференції можуть бути використані у написанні студентами дипломних та 

випускних робіт економічних та технічних спеціальностей. 

Статті друкуються в авторській редакції. Претензії до організаторів не 

приймаються. 

 

 

 

 

© Первомайська філія НУК ім. адмірала Макарова, 2020 



«Молодь, освіта, наука 2020» 

3 
 

 

ЗМІСТ 

 

СЕКЦІЯ "АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА СУЧАСНІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

1 Згама І. В. Науковий керівник:  к.т.н. Капура І. А. 

ТЕХНОЛОГІЯ KNX ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ  
«РОЗУМНИЙ ДІМ» 5 

2 Сологуб Д.І. Науковий керівник: к.х.н., доцент Тарасов І.В. 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЇХ ВИДИ 8 

3 Капура Д. В. Науковий керівник:  к.т.н. Капура І. А. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

НА БАЗІ СИСТЕМИ MES QGUAR 10 

4 Самарін М.Л. Науковий керівник: Гордієнко М.Л. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 13 

СЕКЦІЯ "СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ" 

1 Кривіцький А.С. Науковий керівник: к.т.н. Лисих А.Ю. 

АЛЬТЕРНАТИВА ПАКЕТАМ ТА ПЛАСТИКОВОМУ ПОСУДУ 16 

2 Капура Д. В. Науковий керівник: к.т.н. Капура І. А. 

ЕФФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПАЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕПЛОВОГО НАСОСУ 19 

3 Колісніченко О.П., Ткаченко Д.Д. Науковий керівник: к.т.н., доцент Ошовський В.Я. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДВИЩЕННЯ 

ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ТА ІНСТРУМЕНТУ 21 

4 Аванесов Г.Р. Науковий керівник: к.т.н., доцент Шаповалов Ю.О. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСАДНИХ ВІДДІЛЕНЬ 

ТЕПЛИЦЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОКАЛЬНОГО МІКРОКЛІМАТУ 23 

5 Мазур А.Ю. Науковий керівник: доцент НУК СеменовМ.М. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ В 

ПАМ’ЯТКАХ АРХІТЕКТУРИ 26 

6 Білоус Я.О. Анастасенко Д.С. Науковий керівник: к.т.н. Анастасенко С.М. 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ 
28 

7 Клєвцов Б.А., Коровяк В.Е., Кулик І.В. Науковий керівник: ст. викладач Швець І.А. 

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ В ДВЗ. 30 

8 Долока К.А. Науковий керівник к.т.н. Анастасенко С.М. 

ПОВІТРЯНЕ ОПАЛЕННЯ 
33 

9 Дудка О.В. Науковий керівник к.т.н. Анастасенко С.М. 

ТЕРМОАКТИВНІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ І ОХОЛОДЖЕННЯ 

БУДИНКУ 34 

10 Гроза Є.С. Науковий керівник: доцент НУК Семенов М.М. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ПЕРІОДИЧНОГО 

ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ РИНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РІДИННОГО 

АКУМУЛЯТОРА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 36 

11 Замаракін О.В. Науковий керівник к.т.н. Анастасенко С.М. 

СУЧАСНІ ПЛАСТИНЧАСТІ ТЕПЛООБМІННИКИ І ЇХНЄ 

ВИКОРИСТАННЯ 39 



«Молодь, освіта, наука 2020» 

4 
 

12 Ляшенко О.В. Науковий керівник: ст. викладач Будуров В.Л. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
40 

13 Мудрак Д.С. Науковий керівник к.т.н. Анастасенко С.М. 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВІД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ 
43 

14 Насипайко М. Г. Науковий керівник: ст. викладач Шостак О. В. 

ПРОЕКТ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СТАНЦІЇ У МІСТІ ЮЖНОУКРАЇНСЬКУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТАШЛИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК ДЖЕРЕЛА 

ТЕПЛА 45 

15 Гоцуляк Р.С. Науковий керівник: к.т.н., доцент Соломонюк Д.М. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 

ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК У ТЕПЛУ ПОРУ РОКУ ШЛЯХОМ 

ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОБОЧОГО ТІЛА 48 

16 Анастасенко С.А. Науковий керівник: к.т.н., професор Димо Б.В. 

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ, ПРИНЦИПОВИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ 

РІШЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СПОРУДИ ТИПУ «ЗИМОВИЙ САД» 51 

17 Зубенко О.С., Філін Д.Л. Науковий керівник к.т.н. Анастасенко С.М. 

ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА РЕГУЛЯРНИЙ 

МІКРОРЕЛЬЄФ ШЛИФОВАЛЬНОГ КОЛА 53 

18 Кравець А.А. Науковий керівник: к.т.н., доцент Шаповалов Ю.О. 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АПАРАТІВ ПОВІТРЯНОГО 

ОХОЛОДЖЕННЯ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ КОМБІНОВАНИХ 

ГАЗОПАРОТУРБІННИХ УСТАНОВОК 55 

19 Дешко М.Б., Зав’ялов М.Ю. Науковий керівник д.т.н., професор Каїров О.С. 

ПІДВИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ 

СТАЛЕЙ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ 58 

20 Шевчук О.С., Зажерило В.А. Науковий керівник: к.т.н., доцент Ошовський В.Я. 

ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЮ ОБРОБКОЮ 61 

21 Качанов Ф.В., Ніколачук В.В. Науковий керівник д.т.н., професор Каїров О.С. 

РЕЖИМ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СВЕРДЛА ЗІ ШВИДКОРІЖУЧОЇ 

СТАЛІ Р6АМ5 63 

22 Точенюк Ю.О.  Науковий керівник к.т.н., доцент  Соломонюк Д.М. 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ У КОМБІНОВАНИХ 

ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВКАХ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ 

НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОГО ТЕПЛА 65 

23 Чабанюк О.М. Науковий керівник д.т.н. професор Каїров О.С. 

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ НЕЗВ'ЯЗАНИМ 

АБРАЗИВОМ 68 

24 Шинькарук І. І. Науковий керівник: ст. викладач Шостак О.В. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
70 

25 Хаджилій М.В. Науковий керівник: к.т.н., доцент Нестеренко В.В. 

ТЕПЛОВІ НАСОСИ НА ТРАНСПОРТІ 
73 

26 Прокопів Є.В. Науковий керівник: к.т.н., доцент Нестеренко В.В.  

ТЕПЛОВІ НАСОСИ В АВІАЦІЇ 
76 

27 Черепанова Н. Макарчук Б. Науковий керівник: д.т.н., професор Фідровська Н.М. 

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ПРУЖЕНОГО СТАНУ 

ОБИЧАЙКИ КАНАТНОГО БАРАБАНА 82 

 



«Молодь, освіта, наука 2020» 

5 
 

 

СЕКЦІЯ "АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА СУЧАСНІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

 

Згама І. В. 

Науковий керівник:  к.т.н. Капура І. А. 

Первомайська філія  НУК ім. адмірала  Макарова 

 

ТЕХНОЛОГІЯ KNX ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ  

«РОЗУМНИЙ ДІМ» 

 

Сьогодні протокол KNX використовується для організації систем 

автоматизації будинків, комерційних і офісних приміщень. Він з'явився на 

ринку більше двадцяти років тому і сьогодні підтримується багатьма 

великими виробниками електротехнічного устаткування для пристрою 

систем «розумний будинок». Асоціація KNX складається більш ніж з 350 

впливових компаній, а сертифікованих продуктів представлено понад 

7000. Конкурентні переваги KNX - стовідсоткова сумісність з продуктами 

різних брендів, наявність єдиного програмного інструменту ETS, який 

можна використовувати для розробки і повної підготовки проекту. 

Протокол KNX дозволяє реалізувати всі популярні сценарії автоматизації 

для управління кліматом, освітленням і безпекою. [1] 

Завдяки гнучкості технології одні апаратні пристрої підходять для 

реалізації різних функцій. Все програмування системи здійснюється в 

програмі ETS, що забезпечує уніфікацію і сумісність рішень від різних 

компаній-виробників. Робочий документ для KNX - проект. Можна задіяти 

кілька проектів, якщо мережа прокладається в великому будинку або, 

навпаки, кілька мереж з одним проектом - хороший варіант для типових 

готельних номерів. Для завантаження конфігурації і діагностики необхідно 

підключитися до KNX через IP-міст або локальні інтерфейси. Основними 

пристроями для стандарту KNХ є: реле, диммери, датчики протікання 

води, газу і т.д., управління кліматом (нагріванням, кондиціонуванням, 

вентиляцією), сенсорними панелями, мостами в інші системи, блоками 

живлення, інтерфейсами програмування та контролерами. Всі 

перераховані вище пристрої для KNХ проходять обов'язкову сертифікацію. 

Щоб приступити до програмування, необхідно мати відповідний 

конкретному пристрою файл конфігурації, завантажити який можна з 

сайту компанії-виробника і легко інтегрувати в ETS. При необхідності 

конфігурацію пристроїв можна міняти, наприклад, скорегувати режим для 

вимикачів. 

Велика частина систем автоматизації на базі протоколу KNX 

заснована на використанні виділеної провідної шини або крученої пари. 
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Датчики, контролери, виконавчі пристрої -  всі елементи підключаються до 

провідної шини. При виборі топології провідної шини, допускається 

гнучкість. Базовий елемент структури KNX - сегмент, що складається з 

вузлів, яких може налічуватися до 64. Максимум 4 сегмента можна 

об'єднати в одну лінію, в свою чергу лінії до 15 штук об'єднуються в 

області. В одній мережі може налічуватися до 58 000 пристроїв. Для 

роботи шини достатньо однієї пари ліній даних, другу пару можна 

використовувати для подачі додаткового живлення або як резерв. Для 

об'єднання сегментів і ліній використовується сполучне обладнання, яке 

відіграє роль маршрутизатора, моста, фільтра пакетів. Алгоритм для такого 

обладнання прописується на етапі програмування KNX. [2], [3] 

 
Рис.1. Схематичне зображення шини KNX. 

 

Пристрої взаємодіють за допомогою обміну пакетами даних, 

швидкість такого обміну інформацією складає 9600 біт / секунду. Для 

обробки даних використовується технологія CSMA / CA. Протокол KNX 

описує різні формати інформаційних посилок і видів даних, в пакеті 

вказуються: адреси передавача і приймача, контрольна сума, основні дані. 

Довжина одного пакета досягає 23 байта, час передачі - від 20 до 40 мс. 

Крім традиційних змінних в стандарті KNX записані формати для 

коригування потужності, тиску, температури, яскравості. Найпопулярніші 

варіанти команд: перемикання, управління приводом та передача фізичних 

величин. 

Базова конфігурація проектів на базі KNX є децентралізованою, 

тобто обмін даними між пристроями йде безпосередньо без контролера. 
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Для адресації пристроїв застосовують схему «область-лінія-пристрій». 

Власні адреси прописують в кожен пристрій на етапі програмування, як 

уже згадувалося вище. Робиться це в програмі ETS через фізичний доступ. 

Коли адреси встановлені, наступні операції можна проводити віддалено. 

Потім, якщо виникне необхідність, адреси можна змінити. Пристрої 

останнього покоління також мають індивідуальні серійні номери - це 

зручно для програмування і для захисту системи від віддаленого читання 

записів. Важливі елементи систем автоматизації - групові адреси, які 

збираються за функціональною ознакою пристрою. В рамках однієї групи 

типи даних пристроїв повинні збігатися. Протокол KNX дозволяє 

реалізувати управління групою пристроїв через відправку одного 

повідомлення на групову адресу. У специфікації конкретного обладнання 

виробник вказує обмеження на максимально можливу кількість групових 

адрес. У деяких випадках при програмуванні систем актуально розбивати 

групові адреси за окремими категоріями, наприклад, за схемою «поверх-

кімната-категорія». Також система дозволяє не тільки відправляти команди 

виконавчим пристроям, а й відсилати повідомлення для отримання 

статусу. 

 Самостійний клас пристроїв - контролери, на яких встановлено 

власний процесор і адаптер для шини KNX. Будь-які обмеження для 

використання контролерів визначаються розробником обладнання. 

Контролери можуть виконувати додаткові функції - працювати з 

таймерами, сценами, часом, перевіркою логічних умов, взаємодіяти з 

зовнішніми пристроями. Експерти компанії HDL Automation поставляють 

оригінальне обладнання для протоколу KNX, здійснюють програмування і 

налаштування систем, проводять навчання та підготовку фахівців.[1] 

Вся інженерно-технологічна та інформаційно-телекомунікаційна 

інфраструктура будь-якого житлового комплексу, що використовує для 

організації розумного будинку даний промисловий стандарт KNX / EIB, 

буде ефективно працездатною і оптимально функціонуючої.[4] 

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

https://hdlautomation.ru; 
2. Новинно-інформаційний сайт. [Електронний ресурс] ˗ Режим доступу: 

https://www.ixbt.com; 
3. Новинно-інформаційний сайт. [Електронний ресурс] ˗ Режим доступу: 

https://ru.wikipedia.org; 
4. Новинно-інформаційний сайт. [Електронний ресурс] ˗ Режим доступу: 

https://www.intelvision.ru. 

 

 

 

 

 

https://hdlautomation.ru/articles/tehnologiya-knx-dlya-sistem-avtomatizacii-umnyj-dom
https://www.ixbt.com/home/knx-intro.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/KNX
https://www.intelvision.ru/blog/what-is-knx
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЇХ ВИДИ 

 

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше 

потребують інформаційного обслуговування, переробки величезної кількості 

інформації. Універсальним технічним засобом обробки будь-якої інформації є 

комп’ютер, який грає роль підсилювача інтелектуальних можливостей людини і 

суспільства в цілому, а комунікаційні засоби, які використовують комп’ютери, 

служать для зв’язку і передачі інформації. Поява і розвиток комп’ютерів — 

необхідна складова процесу інформатизації суспільства.  

При комп’ютеризації суспільства основна увага приділяється розвитку і 

впровадженню технічної бази комп’ютерів, що забезпечують оперативне 

отримання результатів переробки інформації і її накопичення. При 

інформатизації суспільства основна увага приділяється комплексу заходів, 

спрямованих на забезпечення повного використання достовірного, вичерпного і 

своєчасного знання у всіх видах людської діяльності. 

 Таким чином, «інформатизація суспільства» є ширшим поняттям, ніж 

«комп’ютеризація суспільства», і спрямована на якнайшвидше оволодіння 

інформацією для задоволення своїх потреб. У понятті «інформатизація 

суспільства» акцент треба робити не стільки на технічних засобах, скільки на 

сутності і меті соціально-технічного прогресу.  

Комп’ютери є базовою технічною складовою процесу інформатизації 

суспільства. У наші дні комп’ютери застосовуються, в основному, як засоби 

створення та аналізу інформації, яку потім переносять на звичні носії 

(наприклад, папір). Але тепер, завдяки широкому розповсюдженню 

комп’ютерів і створення Інтернету, вперше можна за допомогою свого 

комп’ютера спілкуватися з іншими людьми через їх комп’ютери. Необхідність 

використання роздрукованих даних для передачі колегам усувається подібно до 

того, як папір, зникла з телефонних переговорів.  

Сьогоднішній день, завдяки використанню Web, можна порівняти з тим 

часом, коли люди перестали записувати текст телефонних повідомлень: 

комп’ютери (і їх зв’язок між собою за допомогою Інтернету) вже настільки 

широко поширені і звичні, що ми починаємо використовувати їх принципово 

новими способами. WWW — це початок шляху, на якому комп’ютери 

по-справжньому стануть засобами зв’язку. Інтернет надає 

безпрецедентний спосіб отримання інформації.  

Кожен, хто має доступ до WWW, може отримати всю наявну на ньому 

інформацію, а також потужні засоби її пошуку. Можливості для освіти, бізнесу 

та зростання взаєморозуміння між людьми стають просто приголомшливими.  
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Для інформаційних технологій є цілком природним те, що вони 

застарівають і заміняються новими. Так, наприклад, на зміну технології 

пакетної обробки програм на великий ЕОМ у обчислювальному центрі 

прийшла технологія роботи на персональному комп’ютері на робочому місці 

користувача. Телеграф передав усі свої функції телефону. Телефон поступово 

витісняється службою експрес-доставки. Телекс передав більшість своїх 

функцій факсу й електронній пошті.  

При впровадженні нової інформаційної технології в організації необхідно 

оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті її неминучого старіння з 

часом, тому що інформаційні продукти, як ніякі інші види матеріальних товарів, 

мають надзвичайно високу швид- кість змінюваності новими видами або 

версіями.  

Періоди змінюваності коливаються від кількох місяців до одного року. 

Якщо в процесі впровадження нової інформаційної технології цьому фактору не 

приділяти належної уваги, можливо, що до моменту завершення перекладу 

фірми на нову інформаційну технологію вона вже застаріє і прийдеться вживати 

заходів до її модернізації.  

Такі невдачі з впровадженням інформаційних технологій звичайно 

пов’язують з недосконалістю технічних засобів, тоді як основною причиною 

невдач є відсутність або слабка пропрацьованість методології використання 

інформаційної технології.  

Сучасні інформаційні технології міцно увійшли в наше життя. 

Застосування ЕОМ стало буденною справою, хоча ще зовсім недавно робоче 

місце, обладнане комп’ютером, було великою рідкістю. Інформаційні технології 

відкрили нові можливості для роботи і відпочинку, дозволили багато в чому 

полегшити працю людини.  

Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних 

технологій. Перспективи розвитку обчислювальної техніки сьогодні складно 

уявити навіть фахівцям. Проте, ясно, що в майбутньому нас чекає щось 

грандіозне. І якщо темпи розвитку інформаційних технологій не скоротяться (а 

в цьому немає ніяких сумнівів), то це відбудеться дуже скоро.  

 З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає прозорість 

світу, швидкість і обгяги передачі інформації між елементами світової системи, 

з’являється ще один інтегруючий світової фактор. Це означає, що роль місцевих 

традицій, що сприяють самодостатньому інерційному розвитку окремих 

елементів, слабшає.  

Одночасно посилюється реакція елементів на сигнали з позитивним 

зворотним зв’язком. Інтеграцію можна було б тільки вітати, якби її нас- лідком 

не ставало розмивання регіональних і культурно-історичних особливостей 

розвитку. 

Література: 
1. http://lektsii.org/5-46666.html  

2. http://it-tehnolog.com/statti/suchasni-informatsiyni-tehnologiyi 

http://lektsii.org/5-46666.html
http://it-tehnolog.com/statti/suchasni-informatsiyni-tehnologiyi
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ВИРОБНИЦТВА НА БАЗІ СИСТЕМИ MES QGUAR 

 

Під автоматизацією виробництва розуміють заміну ручної праці 

машинною, будь то роботи, автоматичні прилади або програмне 

забезпечення. Автоматизація полягають в тому, що на лінії виробництва 

робочий процес і деякі його компоненти (операції) виконуються не 

людьми, а спецтехнікою або інформаційними системами. Вже сьогодні 

автоматизоване виробництво може повністю замінити людину на багатьох 

видах робіт і це доведено системою MES Qguar. 

Автоматизація операцій може включати автоматизацію однієї 

операції або автоматизацію всього процесу виробництва. Автоматизоване 

обладнання може варіюватися від простих датчиків до автономних роботів 

та іншого складного устаткування. 

Підвищення продуктивності і бажання отримати конкурентну 

перевагу, як правило, є основною причиною для старту проекту по 

автоматизації на багатьох підприємствах. Інші причини автоматизації 

можуть бути обумовлені не «надіями на майбутнє», а наявністю 

конкретних причин - наприклад, небезпечним робочим середовищем або 

високою вартістю людської праці. Деякі підприємства автоматизують 

процеси з метою скоротити час виробництва, збільшити гнучкість 

виробництва, скоротити витрати, усунути людські помилки або заповнити 

нестачу робочої сили. Рішення, пов'язані з автоматизацією, зазвичай 

стосуються деяких або навіть всіх перерахованих економічних і соціальних 

факторів. 

При цьому можна виділити спільну мету автоматизації виробництва 

- замінити людську працю і оптимізувати роботу. У більш широкому сенсі 

до цілей автоматизації процесів умовно відносять:  

скорочення персоналу, що обслуговує виробництво; збільшення 

вироблення кількості продукції; розширення асортименту продукції; 

збільшення обсягів виробництва в кілька разів; підвищення безпеки 

виробництва. 

Для власників бізнесу оцінка плюсів і мінусів автоматизації може 

бути непростим завданням. Швидкість, з якою запроваджуються технології 

в поєднанні з природним опорам змінам, змушує власника бізнесу 

відкладати впровадження нових управлінських інструментів, хоча самі 

розуміють, що, відкладаючи впровадження нових і більш ефективних 

технологій, вони втрачають конкурентні переваги. 
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Хоча автоматизація може відігравати важливу роль в підвищенні 

продуктивності і скорочення витрат в сфері послуг, автоматизація 

управління виробництвом найбільш поширена в обробних галузях. В 

останні роки в області виробництва використовуються наступні типи 

автоматизації: інформаційні технології (ІТ); автоматизоване виробництво 

(CAM); устаткування з числовим програмним управлінням (NC); роботи; 

гнучкі виробничі системи (FMS); комп'ютерне інтегроване виробництво 

(CIM). 

Інформаційні технології (ІТ) охоплюють широкий спектр 

комп'ютерних технологій, що використовуються для створення, 

зберігання, вилучення та поширення інформації. Саме за рахунок 

інформаційних технологій в даний час здійснюється більша частина 

автоматизацій. Прикладом такої системи є MES від Quantum International. 

 
Система MES Qguar – спеціалізоване програмне забезпечення, що 

дозволяє ефективно і швидко моделювати будь-які виробничі процеси на 

підприємствах усіх масштабів, збирати і накопичувати інформацію про їх 

реалізацію та об’єднувати в єдину структуру даних. 

За допомогою Qguar MES компанія може в реальному часі 

здійснювати реєстрацію, планування, контроль і оптимізацію всіх 

процесів, починаючи з етапу формування замовлення, і закінчуючи 

виходом готової продукції. Це дозволяє впровадити в компанії концепцію 

управління ―Lean Manufacturing‖, суть якої усунення марнотратства і 

зведення до мінімуму виробничих витрат. 

Переваги автоматизації виробництва за допомогою Qguar MES  

системи: 

– збільшення продуктивності праці 

– підтримка бережливого виробництва (Lean Manufacturing) 

– скорочення виробничих витрат 

– інтеграція з промисловою автоматикою 

– оперативний моніторинг виробничих процесів 

– можливість швидкого виявлення критичних ситуацій 

– ліквідація паперового документообігу 
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– впорядкування процесів і ресурсів 

– інтеграція з зовнішніми системами 

– можливість простого і швидкого моделювання бізнес-процесів 

– сучасний інтерфейс користувача 

Система управління виробництвом Qguar MES передбачає наступну 

функціональність: 

– управління рецептурами (BOM) 

– простежуваність (генеалогія) продукції 

– управління бізнес-процесами у виробництві 

– управління виробничими заявками 

– складання і автоматичне оновлення графіка виробництва 

– кількісна інформація про продукцію в процесі виробництва 

– оперативний і архівний реєстр роботи обладнання і персоналу 

– реєстр виробничих подій 

– управління партіями і серійними номерами продуктів 

– підтримка процесів контролю якості 

– інтеграція з зовнішніми системами 

Автоматизація виробництва Qguar MES – це інструмент для 

забезпечення ефективної роботи виробничого підприємства будь-якого 

рівня складності. Він призначений для підприємств, у яких виникає 

необхідність точно вимірювати витрати виробництва, ефективність роботи 

обладнання і персоналу. Шляхом систематичної реєстрації точних даних 

про виробничі процеси, система дозволяє впровадити концепцію 

управління ―Lean Manufacturing‖, тобто усувати марнотратство, і разом з 

тим, зводити до мінімуму виробничі витрати. Qguar MES незамінний в 

роботі підприємств використовують різні системи контролю HACCP, IFS, 

SIX SIGMA. Система постійно накопичує інформацію про виробничі 

процеси, роблячи її доступною для подальшої аналітики, згідно заздалегідь 

встановленим службовим прав, спрощує при цьому керівним кадрам 

процес прийняття рішень, а працівникам виробництва забезпечує почуття 

безпеки, шляхом чіткої персоналізації при виконанні окремих операцій. 

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

https://shepetivka.com.ua/statti/rekla/zahalni/397-suchasni-systemy-avtomatyzatsii-

vyrobnytstva.html 

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

https://quantum-int.com/uk/qguar-mes-upravlenie-roizvodstvom/#pretty-Photo 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

 

Одним із сучасних пріоритетів України є побудова «орієнтованого 

на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 

інформаційне суспільство, в якому кожний може створювати інформацію і 

знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи 

змогу окремим особам, громадам і народам повною мірою реалізувати свій 

потенціал, сприяючи своєму сталому розвиткові і підвищуючи якість свого 

життя на основі цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй і 

поважаючи в повному обсязі та підтримуючи Загальну декларацію прав 

людини» [1].  

Інформатизація сприяє забезпеченню національних інтересів, 

розвитку високих технологій, зростанню продуктивності праці, 

підвищенню комп’ютерної грамотності, розвитку інтелектуального 

потенціалу нації та вдосконаленню соціально-економічних відносин, 

збагаченню духовного життя, розвитку культури спілкування.  

Оскільки метою інформатизації суспільства є «створення гібридного 

інтегрального інтелекту всієї цивілізації, здатного передбачати і управляти 

розвитком людства» [2], важливу роль в даному процесі має виконувати 

освіта. Її важливим завданням є підготовка високопрофесійних кадрів, 

здатних розвивати нові інформаційні технології та ефективно 

використовувати їх у професійній діяльності.  

В освіті інформатизація відкриває доступ до світових інформаційних 

ресурсів; зменшує залежність викладання і навчання від місцезнаходження 

учасників процесу; прискорює глобалізацію; сприяє удосконаленню форм і 

змісту навчального процесу, підвищенню ефективності засвоєння 

навчального матеріалу та індивідуалізації навчання, інтеграції навчальної, 

дослідницької та виробничої діяльності; значно збільшує обсяг ресурсів, 

якими студенти можуть користуватися за межами класної кімнати; сприяє 

підвищенню мотивації до навчання та розвитку креативного мислення. 

Інтерактивність і мультимедійна наочність сприяють кращому 

представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації.  

Сутність поняття «інформатизація» розкривається у ст. 1 Закону 

України Про національну програму інформатизації як «сукупність 

взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-

економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на 

створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та 

суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних 

систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на 
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основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки» 

[3].  

Суть інформатизації освіти складають структуризація професійних 

знань в заданих предметних областях і забезпечення вільного доступу 

студентів до баз даних. Процес навчання має бути спрямованим не на 

вміння працювати з певними програмними засобами, а на технології 

роботи з різною інформацією: аудіо- та відео-, графічною, текстовою, 

табличною.  

Особливо доцільним є використання інформаційних технологій для 

вивчення процесів і явищ, які не піддаються візуальному дослідженню. На 

початку процесу інформатизації освіти головним принципом використання 

комп’ютеру була орієнтація на ті випадки, коли викладач не міг виконати 

поставлене педагогічне завдання без спеціальних допоміжних засобів, 

наприклад, наочно продемонструвати більшість фізичних процесів без 

комп’ютерного моделювання. Сучасні студенти вже не уявляють навчання 

без комп’ютеру. Він допомагає розвитку творчих здібностей, сприяє 

формуванню професійно важливих навичок і вмінь, розвитку логічного 

мислення.  

Ключовими технологіями ХХІ століття у всьому світі визнані 

інформаційні та комунікаційні технології на основі систем 

телекомунікації. Інформацію нарешті визначено найважливішим 

стратегічним ресурсом суспільства. Велике значення для визначення місця 

і ролі нових технологій в освітньому процесі є розуміння природи знання. 

Це принципово інший тип знання, його метою є не запам’ятовування 

великих обсягів фактичного матеріалу, а здатність легко і швидко в них 

орієнтуватися.  

Останнім часом багато уваги приділяється дистанційній освіті. 

Основні принципи дистанційного навчання – це встановлення 

інтерактивного спілкування між студентом та викладачем без забезпечення 

їх безпосередньої зустрічі і самостійне освоєння певного масиву знань і 

навичок за обраним курсом при використанні певних інформаційних 

технологій [4, с.167]. 

З визнанням терміну «електронне навчання» (e-learning) змінюється 

підхід до інформаційних технологій в освіті. Нині в усьому світі навчання 

в усіх його формах (заочній, вечірній, денній) здійснюється не тільки в 

аудиторії, а й в електронному освітньому середовищі, забезпечуючи як 

повноцінне залучення студентів до процесу навчання, так і надійний 

контроль над рівнем засвоєння знань.  

Основними засадами розвитку інформатизації освіти в Україні 

мають бути [5]:  

– формування та впровадження інформаційного освітнього 

середовища в системі вищої та післядипломної освіти як єдиної системи 

комп’ютерних засобів, програмного забезпечення, навчальних баз даних, 
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електронних навчальних і методичних ресурсів, віртуальних освітніх 

середовищ та інших елементів, які реалізують інформаційні процеси;  

– застосування ІКТ у навчально-виховному процесі та бібліотечній 

справі у поєднанні з традиційними засобами;  

– внесення змін в програми навчальних закладів освіти усіх рівнів 

акредитації;  

– створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу;  

– забезпечення навчальних закладів комп’ютерними комплексами та 

мультимедійним обладнанням;  

– забезпечення комп’ютерної безпеки процесу навчання;  

– розвиток мережі електронних бібліотек;  

– створення системи дистанційного навчання;  

– забезпечення доступу закладів освіти до світових інформаційних 

ресурсів;  

– створення відкритої мережі освітніх ресурсів; 

– забезпечення усіх навчальних закладів доступом до міжнародних 

науково-освітніх мереж;  

– створення національного науково-освітнього простору;  

– розроблення методологічного забезпечення щодо використання 

комп’ютерних мультимедійних технологій;  

– удосконалення навчальних планів, відкриття нових спеціальностей 

з новітніх ІКТ, втілення принципу «освіта протягом усього життя»; 

– забезпечення вільного доступу до засобів ІКТ та інформаційних 

ресурсів; 

– забезпечення умов для підвищення комп’ютерної грамотності 

викладача і студента. 

Література: 
1. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне 

завдання у новому тисячолітті» [Електронний ресурс]. – Загол. з екрану. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57 

2.  Современные информационные технологии в образовании // Информац. 

технологии. – [Электронный ресурс]. – Загол. с экрана. – Режим доступа: 

http://technologies.su/informacionnye_ tehnologii_v_obrazovanii 

3.  Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (4 

лютого 1998 р., № 75/98-ВР) // Голос України. – 1998. – №65(1815). – 7 квітня. – С. 10–

12. 

4. Гозман Л. Я. Дистанционное обучение на пороге XXI века / Гозман Л. Я., 

Шестопал Е. Б. – Ростов-на-Дону: Мысль, 1999. – 368 с. 

5. Тарнавська Т.В. Сукупність інформаційних технологій в освіті [Електронний 

ресурс] / Т.В. Тарнавська // Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.1. – Режим доступу: 

http//nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_31 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57


«Молодь, освіта, наука 2020» 

16 
 

 

СЕКЦІЯ "СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ" 

 

Кривіцький А.С. 

Науковий керівник: к.т.н. Лисих А.Ю. 

Первомайська філія НУК ім. адмірала Макарова 

 

АЛЬТЕРНАТИВА ПАКЕТАМ ТА ПЛАСТИКОВОМУ ПОСУДУ 

 

Існує кілька стратегій розв’язання проблеми з засиллям сміття на 

планеті. Перша — максимально переробляти та повторно використовувати 

все, що тільки можливо. І для цього, звичайно, потрібне сортування 

відходів. Друга — різні варіанти заборони не біорозчинного пластику, 

причому не лише пакетів, а і соломинок для напоїв, вушних паличок й 

багатьох інших речей. Ще один напрямок — раціональне та відповідальне 

споживання, тобто відмова від надлишкової упаковки, заміна одноразових 

виробів багаторазовими, надання переваги матеріалам, що менше шкодять 

навколишньому середовищу, тощо [1]. 

В ідеалі, всі ці стратегії мають працювати у комплексі: зменшити 

кількість відходів, замінити шкідливі матеріали більш екологічними, 

сортувати та переробляти те, що залишилося. Але зосередимося поки що 

на забороні пластику. 

Згідно з матеріалами Всесвітнього економічного форуму, на сьогодні 

чи не найбільше у цьому протистоянні просунулася Африка, особливо 

найбідніші її регіони: Кенія, Руанда й інші. 

У травні про тотальну заборону пакетів вже з наступного року 

оголосили у Мехіко. А з 2021 року поза законом у місті також опиниться 

одноразовий посуд, соломинки для напоїв і навіть повітряні кульки. 

Міська влада сподівається, що цього часу вистачить, щоб ритейлери, 

власники кафе, ресторанів та точок з вуличною їжею знайшли адекватну 

заміну забороненій продукції [2]. 

Напередодні, у березні 2019 року, Європарламент підтримав 

заборону 10 видів одноразових пластикових виробів у 28 країнах ЄС, теж з 

2021 року. При цьому протягом наступного десятиліття ―антипластикові‖ 

обмеження будуть серйозно посилені. Раніше схожих заходів вжила Нова 

Зеландія, Чилі, кілька штатів США. На початку червня прем’єр-міністр 

Канади Джастін Трюдо заявив, що у цій країні теж заборонять 

―використання шкідливого одноразового пластику від узбережжя до 

узбережжя‖ з 2021 року. 

В Україні на розгляді парламенту знаходяться кілька законопроектів, 

що тим чи іншим чином обмежують використання пластикових виробів 

для захисту довкілля. Міська влада Львова восени 2018 року прийняла 

https://www.weforum.org/agenda/2019/05/africa-is-leading-the-world-in-plastic-bag-bans/
https://investory.news/yes-zaboronyaye-vikoristannya-odnorazovix-virobiv/
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рішення про поступове зменшення вживання упаковки зі шкідливих 

матеріалів. Проте про загальнонаціональну заборону пластику поки що не 

йдеться. 

Загалом, список держав, що вирішили сказати ―ні‖ одноразовим 

пластиковим виробам, вже досить великий. Варто зазначити, що низка 

досліджень, у тому числі і нещодавно опубліковане Міністерством 

навколишнього середовища та харчування Данії, говорять, що паперові чи 

текстильні пакети можуть бути шкідливішими за пластикові. Щоправда, за 

умови, що останні йдуть на переробку, а не на звалища чи прямо до 

океану. 

В Україні альтернативу пакетам та пластиковому посуду виробляють 

здебільшого невеликі компанії. Більшість з них заснований рік-два тому, 

дехто навіть ще не має власного сайту та офлайн-магазинів, просуваючи 

продукцію через соціальні мережі. Разом з тим, ніша потроху 

заповнюється і хоча до формування повноцінного ринку ще далеко, 

конкуренція потроху збільшується. 

Загалом, українських виробників цього напрямку можна умовно 

розділити на кілька груп. Перша і чи не найчисельніша виготовляє 

багаторазові замінники пластиковим пакетам. 

Наприклад, всеукраїнська екоініціатива ―Україна без сміття‖ 

нещодавно запустила власний онлайн-магазин, де можна придбати 

екотовари для раціонального споживання, спеціальні пакети для сміття та 

сміттєві контейнери, які можна повністю переробити. Схожі продукти є у 

компанії ―Добра торба‖ та Rebag, екопроекту громадської організації 

Rethink. Торбинки для покупок виготовляють також проекти Goodies, 

Ecobag. Різні варіанти ―непакетів‖ є й у компаній SVOЯ TARA, яка робить 

мішечки зі спеціальною вставкою для наліпок із супермаркету, 

cooleco.bags, яка крім тари для покупок, сумок та авосьок робить 

багаторазові бахіли, а також розповсюджує екотовари інших виробників. 

Серед найвідоміших виробників тут варто відзначити одеський 

проект ―Торбинкова Людинка‖, що виготовляє текстильні мішечки, 

авоськи та господарські сумки. Або ж київський бренд Raw Flaw, який 

займається екоаксесуарами та багаторазовими міцними сумками із 

целюлози. Плетені сумки-авоськи, які вже кілька років в тренді на Заході, 

виготовляють бренд Avoska, а також засновники так званого zero-waste 

магазину OZERO [3]. 

Друга велика категорія — одноразові тарілки, контейнери, 

стаканчики, соломинки для напоїв з дружніх до довкілля матеріалів. 

Власне, цю продукцію досить складно замінити на багаторазові аналоги, 

особливо у стріт-фуді чи демократичних закладах громадського 

харчування. Адже такий посуд став популярним не лише тому що він 

дешевий, а й через гігієнічність. 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf
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До речі, багато хто з екологів називає пластикові соломинки для 

напоїв чи не найбільшою бідою. Їх використовують у величезних 

кількостях, рідко переробляють і здебільшого викидають на звалища. 

Деякі еко-відповідальні кафе та ресторани замінюють пластикові вироби 

металевими. Але їх доволі складно тримати в ідеальній чистоті, тому 

попит на одноразові альтернативи з безпечних матеріалів не зменшується. 

В Україні виробництвом біорозчинних паперових соломинок 

займається, наприклад, компанія Solomka. Серед її постійних клієнтів 

мережі ―Світ кави‖, ONE LOVE coffee, київський Hilton та інші компанії. 

Також нещодавно на українському ринку з’явився ековиробник Yes Straws. 

Їхня продукція — це трубочки для напоїв з очерету та жита, що повністю 

розкладаються на компост протягом кількох тижнів. 

Трендом також є і виробництво одноразового посуду з кукурудзи, 

висівок, крохмалю та інших рослинних матеріалів. Один з прикладів — 

українська компанія Amelon, що виготовляє тарілки, стаканчики, 

контейнери та столові прилади з кукурудзяного крохмалю. 

Проте у вітчизняних виробників з’явився досить серйозний 

конкурент. У березні в Україні почало роботу представництво польської 

компанії Biotrem, виробника екопосуду з пшеничних висівок. Наразі бренд 

працює з партнерами з Євросоюзу, Канади, Кореї, США. А її завод у 

польському Замброві дозволяє виготовляти до 15 млн одиниць продукції 

на рік. 

Що стосується виробництва біорозчинних пакетів, що має всі шанси 

стати окремою і доволі потужною індустрією, то воно поки що 

знаходиться на рівні стартапів. Крім того певні розробки мають великі 

виробники упаковки. Наприклад, в асортименті Дніпровської компанії 

―Новіс‖ крім звичайних є біорозчинні пакети з картопляного крохмалю [4]. 

Минулого року співробітник Сумського аграрного університету 

презентував свою розробку — їстівні біорозчинні пакети. Пізніше цей 

продукт переміг у номінації ―стійкий розвиток‖ на конкурсі University 

Startup World Cup у Данії. Тепер перспективна розробка переросла у 

стартап Foodbiopack, що зосередився на 3D друці біорозчинної упаковки 

для харчових продуктів. 

Масове виробництво планується налагодити протягом поточного 

року, а у перспективі мають з’явитися рішення і для інших галузей — 

фармацевтичної, хімічної парфумерної тощо [3]. 

Література: 
1. http://vir.uan.ua/ecological-replacement-plastic/ 

2. http://ekolog.kr-admin.gov.ua/item/688-zamina-plastyku-ye/688-zamina-plastyku-

ye 

3. https://investory.news/malenki-j-zeleni-xto-i-chim-zaminyuye-plastik/ 

4. https://investory.news/pro-ekologiyu-ukrainska-kompaniya-navesni-pochne-

virobnictvo-biorozkladnix-paketiv/ 

 

http://vir.uan.ua/ecological-replacement-plastic/
http://ekolog.kr-admin.gov.ua/item/688-zamina-plastyku-ye/688-zamina-plastyku-ye
http://ekolog.kr-admin.gov.ua/item/688-zamina-plastyku-ye/688-zamina-plastyku-ye
https://investory.news/malenki-j-zeleni-xto-i-chim-zaminyuye-plastik/
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ЕФФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПАЛЕННЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ 

 

Питання комунальних послуг та їх оплати стосується кожного, 

незалежно від спеціалізації. Не важливо, центральне опалення, пічне чи 

газове, існують ті чи інші нюанси, що постійно викликають незадоволення 

користувачів. 

Кожен намагається по максимуму скоротити витрати, або 

економлячи на існуючій системі опалення, або змінюючи її на більш 

сучасну. Ось і доводиться вибирати. 

Картина в країні не райдужна. Стан теплоцентралей сьогодні просто 

плачевний, вони не можуть забезпечити нормального теплопостачання. 

Вартість ЦО щорічно збільшується.  

Є старе добре пічне опалення і нові твердопаливні котли. Але, воно з 

незручностями у використанні, трудомісткістю, інертністю цієї системи 

опалення, необхідністю постійного контролю й окремого приміщення для 

зберігання палива.  

Це доволі складне запитання турбує сьогодні чи не кожного 

споживача газу в Україні, адже за останні роки вартість тарифу на газ 

збільшувалась дуже стрімко і, напевне, кожен має переконання, що ціна 

буде зростати ще і неодноразово. Та ціни на електроенергію також не 

стоять на місці. Отже, щоб вибрати чим будете опалювати Вашу оселю – 

електрикою чи газом – слід зважити всі плюси та мінуси Вашого рішення.  

В першу чергу необхідно прорахувати фінансову сторону питання. В 

2019 році вартість газу в опалювальний період складав 6,879 гривні за 

один метр кубічний газу. В одному кубічному метрі природнього газу 

хорошої якості є 8000 кілокалорій, що відповідає 9,304 кВт/ год. Проте 

якість газу, як показує практика, у нас не дуже хороша, і в одному 

кубічному метрі газу є всього 7000 кілокалорій, що відповідає 8,141 

кВт/год.  

На сучасному ринку газового обладнання є великий вибір котлів з 

різноманітними технічними характеристиками. Наприклад, звичайний 

газовий котел, що має ККД приблизно 92%, може виробити з одного 

кубічного метра газу лише 7,49 кВт/год. Виходячи з цього, вартість 1 

кВт/год для такого котла буде складати 0,92 грн. Конденсаційний газовий 

котел, що має ККД 107%, може виробити з одного кубічного метра газу 

8,71 кВт/год. Звідси вартість 1 кВт/год. для нього буде 0,79 грн.  

Для того, щоб обігріти оселю площею 100 м², необхідно витратити 

приблизно 10 кВт/год. За добу витрачається 240 кВт/год. За місяць – 7200 
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кВт/год. Отже, якщо опалювати газом приміщення площею 100 м², то в 

місяць потрібно витратити приблизно від 5688 до 6624 грн.  

Вартість електроенергії для населення з 01.03.17 року складає 1,68 

грн. за 1кВт/год. Це тариф при використанні електроенергії понад 3000 

кВт/год. за місяць. А 0,90 грн. за 1кВт/год. – це тариф при використанні 

електроенергії менше ніж 3000 кВт/год. за місяць. Якщо Ви плануєте 

опалювати Ваш дім площею 100 м² електричним котлом, то необхідно 

враховувати, що при споживанні 1 кВт/год. електроенергії він виробляє 1 

кВт теплової енергії. Отже, в місяць електричний котел використає 

приблизно 7200 кВт електрики. При таких розрахунках Вам необхідно 

буде платити за опалення електричним котлом 12096 грн. в місяць. Як 

бачите, опалювати газовим котлом буде у двічі дешевше, ніж електричним.  

І все ж, опалювати електроенергією може бути вигідно завдяки 

такому   опалювальному пристрою як тепловий насос. Принцип роботи 

теплового насоса не полягає у генеруванні тепла. Він забирає енергією, яка 

накопичується у навколишньому середовищі: повітрі, ґрунті, водоймищі 

тощо. Електроенергія витрачається лише для циркуляції теплоносія в 

системі.  

В залежності від тепловтрат будинку, від температури повітря на 

вулиці та відповідно до технічних характеристик теплового насоса, при 

споживанні 1 кВт/год. тепловий насос віддає 3-5 кВт теплової енергії.  

Тобто, для обігріву будинку площею 100 м², тепловий насос буде 

споживати від 1440 до 2400 кВт/год. в місяць. Вам необхідно буде 

сплачувати за опалення від 1296 до 2160 грн. за місяць. Це у тому випадку, 

якщо загальні витрати електроенергії будинку не будуть перевищувати 

3000 кВт/год. за місяць. Якщо витрати електроенергії будуть більші, то за 

опалення необхідно буде сплатити від 2419 до 4032 грн. за місяць.  

Отже, витрати на електроенергію, опалюючи будинок тепловим 

насосом, будуть значно меншими, аніж опалення газовим котлом Окрім 

того, якщо Ви перейдете на опалювальний тариф електроенергією, витрати 

будуть удвічі менші.  

Електричні обігрівачі уже давно використовуються в багатьох 

квартирах, будинках, офісах. На ринку існує величезний вибір систем 

електроопалення різної потужності як закордонного, так і вітчизняного 

виробництва. Вони вже зайняли свою (зверніть увагу - далеко не маленьку) 

нішу на ринку країни. 

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

http://www.uden-s.ua/ua/ob_otoplenii/elektricheskoe_otoplenie/ 

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

http://centr-tepla.in.ua/obogrev-i-otoplenie/elektroopalennya-plusi-i-minusi.html 

3. Новинно-інформаційний сайт. [Електронний ресурс] ˗ Режим доступу:  
https://ekonomteplo.com.ua/2017/03/09/yake-opalennya-krashhe-vybraty-gazove-chy-elektrychne/ 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДВИЩЕННЯ 

ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ТА ІНСТРУМЕНТУ 

 

Іонні технології утворення зносостійкої структури в поверхнях тертя 

останнім часом набувають все більшого поширення у наукових 

дослідженнях [1-6]. Іх основні переваги в тому, що є можливість 

формувати в поверхневому шарі деталей як з легованих так і вуглецевих 

сталей потрібну мікроструктуру з заданими властивостями. 

Слід відзначити, що зносостікість визначається механічною і 

геометричною якістю тонкого шару поверхнонь тертя спряження.  

В іонних процесах при утворенні заданої мікроструктури в 

поверхневому шарі осередок деталі пошти не нагрівається. Тонкий 

поверхневий шар при бомбарируванні іонами нагрівається до температур 

нижче критичних точок сталі. Це дуже важливо, адже геометричні 

спотворення деталі виникають при зміні алотропної форми заліза у 

внутрішніх шарах матеріалу деталі при нагріванні їх вище критичних 

точок, що потребує подальшої механічної обробки. 

Іонні технології екологічні, більш безпечні і економічні порівняно зі 

звичайними процесами цементації, азотування та нітроцементації, що 

виконуються на машинобудівних підприємствах в електричних печах, які 

витрачають багато електроенергії та часу.   

Однією з перспективних технологій є іонне азотування в тліючому 

розряді [3, 4]. Головними результатами досліджень цього методу 

поверхневої обробки є високий ефект зносостійкості деталей [2, 3, 6], 

зниження адгезійної взаємодії і поліпшення антифрикційних властивостей 

в парах тертя, підвищення корозійної стійкості, підвищення втомної 

витривалості з-за утворення залишкових напружень стиску в поверхневому 

шарі та інші.  

В інструментальному виробництві уже використовуються подібні 

іонні технології такі, як конденсація покриттів з іонним бомбардуванням 

та осадження покриттів із парогазової фази.  

При іонному азотуванні твердих сплавів в безводневому середовищі 

окрім того усувається шкідливий вплив водню, тобто воднева крихкість 

[3]. Крихкість звичайних твердих сплавів в значній мірі визначається 

дефектністю в'яжучої фази. 

Іонне азотування  проводиться таким чином [4]. В розрідженій до 

1…10 мм рт. ст. атмосфері азоту між катодом (деталлю) і анодом 

збуджується тліючий розряд. Іони азоту, бомбардуючи поверхню катода, 

нагрівають її до температури насичення (470…580°С). Робоча напруга 
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коливається від 400 до 1100В, тривалість процесу становить від декількох 

хвилин до 24 годин. Знижений тиск необхідний для стабільного горіння 

тліючого розряду.  

Іонне азотування може застосовуватися не тільки для інструменту, а 

й в технологіях виготовлення деталей з різних сталей і сплавів: 

інструментальних, мартенситно-старіючих, корозійно-стійких, хромистих і 

хромонікелевих сталей, чавунів і т.п.  

Процес іонного азотування реалізується у дві стадії:  

- очищення поверхні деталі катодним розпиленням;  

- іонне насичення поверхневого шару деталі.  

Катодне розпилення проводиться протягом 5…60 хв при напрузі 

1100…1400В і тиску 0,1…0,2 мм рт. ст. У процесі катодного розпилення 

температура поверхні деталі не перевищує 250°С. Робочі параметри 

процесу при насиченні: напруга 400…1100 В, а тиск 1…10 мм рт. ст.  

 Азотуючі деталі встановлюють в камеру, підключають до 

негативного електроду, герметизують камеру і відкачують повітря до 

тиску 1 мм рт. ст. Після евакуації повітря камеру продувають робочим 

газом протягом 5…15 хв при тиску 10 мм рт. ст., потім відкачують камеру 

до тиску 0,2…0,4 мм рт. ст., подають на електроди напругу і збуджують 

тліючий розряд. При напрузі 1100…1400 здійснюється катодне 

розпилення. Після обробки поверхні протягом 5…60 хв по режиму 

катодного розпилення напругу знижують до робочої 400…1100В, а тиск 

підвищують до 1…10 мм рт. ст. подачею азотовмісних газів.  

 Оптимальна відстань між деталями і анодом складає 40…50 мм.  

 Робоча температура процесу (470…580°С) досягається за 15…30 хв. 

Швидкість нагріву визначається співвідношенням поверхні і маси деталей.  

 Після ізотермічної витримки деталі охолоджуються до кімнатної 

температури під вакуумом протягом 1…2 годин.  

Перевагами такого йонного азотування перед пічним є велика 

швидкість насичення, отримання дифузійних шарів заданого фазового 

складу  і будови, можливість проведення регульованих процесів 

азотування, непотрібність виправляти геометричні спотворення 

шліфуванням, економічність процессу, нетоксичність і відповідність 

вимогам щодо захисту навколишнього середовища. 

Таким чином  іонні технології є перспективними методами 

підвищення зносостійкості та інших властивостей, що в комплексі 

підвищить ресурс спряжень тертя машин.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСАДНИХ 

ВІДДІЛЕНЬ ТЕПЛИЦЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОКАЛЬНОГО 

МІКРОКЛІМАТУ 

 

Вступна частина. Кризові явища характерні для економіки нашої 

держави, в значній мірі торкнулись і галузі тепличного господарства. Це 

пояснюється високою енергоємністю технологічних процесів, низьким 

термічним опором огороджуючих конструкцій теплиць та високою ціною 

на енергоносії. Так, в собівартості овочів вітчизняного виробництва доля 

енергетичних витрат становить 70-75%, тобто на обігрів теплиці площею 1 

га необхідно від 2.5 до 2.9 тисяч тон умовного палива. [1] 

Метою роботи є  дослідження необхідного теплового режиму в зоні 

росту розсади (робочій зоні) стелажного розсадного відділення 

геліотеплиць з малооб’ємною гідропонікою. 

Основна частина.  
Для підтримання необхідних температурних умов у теплицях 

застосовується водяне, повітряне (для плівкових теплиць) та комбіноване 

(водяне та повітряне) опалення [2]. Останнім часом при проектуванні та 

будівництві теплиць у нашій країні широко застосовується система 

центрального водяного опалення з гладкотрубиими приладами як більш 

енергоекономна [3]. Проте і ця система має ряд суттєвих недоліків, 

характерних для систем центрального водяного опалення теплиць. 

• великі капітальні вкладення; 

• велика металоємність; 

• значна теплова інерція системи опалення; 

• затінення теплиць (зниження проникнення світла досягає 20%); 

• великі перевитрати теплоти викликані тим, що в усьому об’ємі 
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теплиць підтримуються параметри повітря (підвищена температура та 

вологість), необхідні для росту розсади; 

• зниження ультрафіолетового потоку за рахунок конденсації 

вологи на поверхні огороджуючих конструкцій. 

Першим кроком на шляху до зменшення енерговитрат став перехід 

від традиційного способу вирощування розсади на ґрунті до стелажного з 

малооб’ємною гідропонікою [4]. Проте всі вищенаведені недоліки водяних 

систем центрального опалення залишились. 

З метою забезпечення необхідного теплового режиму в зоні росту 

розсади запропонована система створення локального штучного 

мікроклімату безпосередньо в робочій зоні стелажного розсадного 

відділення теплиць з малооб’ємною гідропонікою. У цьому разі 

необхідний температурний вологісний режим створюється тільки в зоні 

росту розсади (8 - 13% від загального об’єму теплиці). Цей режим 

досягають шляхом організації систем штучних мікрозон з плівковим 

огородженням, і рециркуляцією повітря. В усьому іншому об’ємі теплиці 

підтримується температура повітря +15°С (по мірі вивчення і накопичення 

досвіду роботи цих відділень та врахування самопочуття працівників не 

виключається можливість пониження температури в загальному об’ємі до 

+12°С). Таким чином, запропонована система створення 

децентралізованого мікроклімату в зоні росту рослин дасть змогу знизити 

витрати теплоти, позбутися надлишкової вологості у всьому об’ємі теплиці 

(зменшити витрати води) та виникнення конденсату на огороджуючих 

конструкціях. Відсутність конденсату на огороджуючих конструкціях 

стабілізує ультрафіолетове випромінювання, збільшує термін служби 

огороджуючих конструкцій, зменшує можливість захворювання рослин 

(від попадання конденсату на листки) і підвищує якість розсади [5]. 

Запропонована система дає змогу (залежно від тривалості росту розсади) 

регулювати і підтримувати необхідні параметри мікроклімату, тобто 

вигримувати більш сприятливі для росту рослин на різних стадіях 

температуру і вологість повітря. Внаслідок застосування такої системи 

можна перейти до конвеєрного вирощування розсади різних сортів, 

культурозмін зелених культур в одному об’ємі теплиці. 

Для розробки системи обігріву зони вегетації рослин складена 

методика розрахунку системи опалення. Розрахунок проводять в такій 

послідовності: 

1. За натурними дослідженнями і аналізом літературних джерел 

[6, 7] визначають висоту робочої зони за місяцями і приймають параметри 

внутрішнього повітря: 

2. За I,d - діаграмою знаходять мінімальну температуру під 

покрівлею теплиці, яку необхідно підтримувати за умов невипадання 

конденсату на огородженні теплиці. 

3. Розраховують тепловтрати теплиці через покрівлю і ґрунт. 



«Молодь, освіта, наука 2020» 

25 
 

4. Розраховують питомі тепловтрати на 1 м
2
 площі теплиці. 

5. Розраховують потужність системи опалення з урахуванням 

взаємодії низхідних і висхідних конвективних потоків за запропонованою 

схемою. 

6. Визначають потужність системи опалення на 1 м
2
 площі 

теплиці 

7. Визначають необхідну площу трубопроводів системи опалення 

з рівнянь теплового балансу теплиці з огородженням. 

8. Враховуючи необхідну потужність системи опалення 

призначають діаметр трубопроводів і параметри теплоносія системи 

обігріву за даними [7], беручи до уваги, що параметри теплоносія в системі 

не перевищують 95 °С 

9. Знаходять довжину трубопроводів обігріву, враховуючи площу 

теплиці (прольоту) і тепловіддачу трубопроводів обігріву. 

Висновки. Теоретичні дослідження запропонованої 

децентралізованої системи створення локального мікроклімату в зоні росту 

розсади підтвердили принципову можливість використання цієї системи 

для створення теплових режимів, необхідних при вирощуванні розсади. 

Система опалення дозволяє на 15...20% зменшити тепловтрати через 

покриття теплиці за рахунок підтримання під покрівлею теплиці нижчих 

температур в порівнянні з підтриманням необхідної температури в усьому 

об’ємі споруди і покращити температурний режим в зоні розсади. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ В 

ПАМ’ЯТКАХ АРХІТЕКТУРИ 

 

Вступна частина. Культурна спадщина - духовний, економічний та 

соціальний капітал невизначної цінності. Спадщина живить сучасну науку, 

освіту, культуру. Нарівні з природними багатствами, - це головна підстава 

для національної самоповаги і визнання світовим співтовариством. 

Сучасна цивілізація усвідомила найвищий потенціал культурної спадщини, 

необхідність її збереження та ефективного використання як одного з 

найважливіших ресурсів світової економіки. Втрати культурних цінностей 

непоправні і незворотні. 

На жаль, сьогодні дуже багато пам'яток вітчизняної історії та 

культури перебуває під загрозою руйнування, багато з них знизили свою 

цінність внаслідок впливу господарської діяльності , прямого або 

непрямого руйнівного впливу кліматичних процесів. Ситуація 

посилюється зниженням в останні десятиліття обсягів і якості робіт з 

ремонту та підтримання пам'яток, їх безгосподарності.  

Метою роботи є  дослідження особливості систем 

теплозабезпечення в пам’ятках архітектури. Розробка рекомендацій 

організації повітрообміну в об’ємах споруд. 

Основна частина.  
Основними чинниками, що визначають швидкість фізико-хімічного 

старіння, можливість біологічного пошкодження, швидкість протікання 

фотохімічних реакцій в матеріалах і барвниках живопису є температура, 

вологість та рухливість повітря. 

Інтенсивність процесів тепломасопереносу в зовнішніх 

огороджуючих конструкціях будівлі, які зумовлюють його старіння, 

пов’язана зі зміною граничних умов, тобто зі зміною параметрів 

навколишнього середовища. Параметри зовнішнього повітря ми змінити не 

можемо, якщо тільки будівля не ізольована від навколишнього 

середовища, а параметри внутрішнього мікроклімату, при яких 

зберігається незмінність вологовмісту матеріалу (основний критерій його 

збереження) можна досягти двома шляхами. 

Перший спосіб (його можна назвати статичним) — полягає в 

підтриманні постійних або змінюваних температур та відносної вологості 

повітря таким чином, щоб їх сполучення забезпечувало незмінний во- 

логовміст матеріалу. 

Другий (динамічний) спосіб — при виборі параметрів внутрішнього 

повітря передбачається мінімізація потоків теплоти та вологи через певний 
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шар огородження. В якості такого шару, приймається внутрішня поверхня 

стін з розташованим на них живописом або декором [1]. Тобто необхідно 

змінювати внутрішню температуру та відносну вологість повітря таким 

чином, щоб ―компенсувати‖ вплив зовнішнього клімату, тобто зменшити 

тепломасоперенос через огороджуючі конструкції. 

Такий підхід, по-перше, дає змогу розглядати пам'ятку архітектури у 

взаємодії з навколишнім середовищем (кліматом даної місцевості), а по-

друге, змінює поняття ―огороджуючої конструкції‖. Ми повинні вже 

розглядати її не тільки як елемент, який забезпечує заданий мікроклімат 

приміщення, але і як об’єкт, що підлягає збереженню. 

На стадії проектування та розробки систем забезпечення 

мікроклімату необхідно враховувати неоднакову товщину огороджуючих 

конструкцій по висоті будівлі, значні коливання надходження шкідливих 

випарів у внутрішній об’єм будівлі (кількість відвідувачів може 

відрізнятися у декілька разів). 

На вибір систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

значний вплив має естетичне сприйняття та можливість розміщення 

систем у історичній пам’ятці. Тому кожна конкретна пам’ятка вимагає 

індивідуального підходу до систем забезпечення мікроклімату. 

Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в 

пам’ятках архітектури повинні забезпечувати оптимальні параметри 

повітряного середовища в примежових шарах біля внутрішніх поверхонь 

огороджень та створити допустимі санітарно-гігієнічні умови для 

відвідувачів та обслуговуючого персоналу. 

Питання раціональної організації повітрообміну — одне з 

центральних питань вентиляції, від правильності його рішення залежить як 

виконання умов підтримки заданих параметрів повітря у приміщенні, так і 

економічність роботи системи.[2] 

В даний час відсутня єдина точка зору щодо організації 

повітрообміну в пам’ятках архітектури з фресками та мозаїкою. 

З нашої точки зору більш доцільна зональна схема організації 

повітрообміну з подачею та видаленням повітря на декількох рівнях 

приміщення. Такий підхід дає змогу забезпечувати потрібний темпера- 

турно-вологісний режим в характерних об’ємах будівлі. 

Необхідно враховувати, що збільшення подачі повітря у нижню зону 

призводить до збільшення значення коефіцієнта повітрообміну і 

відповідно до розшарування температур по висоті приміщення. Забір 

повітря на рециркуляцію з нижньої зони, видалення з середньої та 

відповідно подача повітря у середню та верхню зони дозволяє створювати 

необхідний температурний режим у характерних зонах приміщення. 

Висновки.  
1. Розробка систем вентиляції та кондиціонування повітря в 

пам’ятках архітектури потребує індивідуального підходу, який би 
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враховував об’ємно-планувальні особливості споруди, теплотехнічні 

характеристики огороджуючих конструкцій та можливість розміщення 

інженерних комунікацій. 

2. Найбільш доцільна зональна схема організації повітрообміну в 

об’ємі споруди. Такий підхід дозволяє створювати потрібний 

температурно-вологісний режим, який забезпечує мінімізацію потоків 

теплоти та вологи через зовнішні огороджуючі конструкції, та дозволяє 

створити допустимі умови для відвідувачів. 

3. Найбільш ефективна схема з подачею повітря у верхню, 

середню і нижню та видаленням із середньої і верхньої зон та забором на 

рециркуляцію з нижньої зони. 

Література: 

1. Сизов Б. Т. Теплофизические аспекты сохранения памятников 

архитектуры // АВОК. — 2002. — № 1. — С. 24—31. 

2. Кронфепьд Я. Г. Принципы устройства систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха. тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой 

архитектуры // АВОК. — 2000. — № 1. — С. 7—19. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ 

 

Основним резервом підвищення економічності котлових установок є 

використання теплоти конденсації пари, що втримуються в відходящих 

газах. У першу чергу, це відноситься до котелень, що обслуговують 

системи опалення і ГВП. Для створення конденсаційного режиму роботи 

водогрійного котла (режиму конденсації пар з димових газів) необхідно, 

щоб поверхні теплообміну, з якими контактують відходящі гази, мали 

температуру нижче точки роси. Якщо в котельні передбачений контур 

ГВП, то забезпечити такий режим роботи котла можна за рахунок подачі в 

конденсаційний утилізатор (КУ) теплової енергії води із системи 

холодного водопостачання. 

Найбільш ефективним використання холодної води в 

конденсаційному утилізаторові (КУ) буде при обслуговуванні: 

- двотрубної системи теплопостачання з відкритим водорозбором для 

ГВП; 

-  чотирьох трубної системи теплопостачання. 

Що стосується відкритих систем, у яких нагрівання холодної води в 

КУ можливо, то в них звичайно в якості теплоджерела використовуються 

ТЕЦ, де для нагрівання теплофікаційної води використовується пара з 

відборів парових турбін. При використанні в якості джерела теплоти 



«Молодь, освіта, наука 2020» 

29 
 

котелень необхідно, щоб вони були оснащені потужнішою апаратурою 

водо зм’якшення і деаерації. 

Вода яка нагрівається, і на вході, і на виході з теплоутилізатора має 

температуру нижче точки роси відходящих  газів, tр, що складає в 

середньому 55°С (при спалюванні газового палива), це забезпечує 

конденсацію пари на всій поверхні теплообміну теплоутилізатора і його 

високу ефективність. 

Однак змінність температури зворотної води викликає сумнів у 

можливості і доцільності використання КУ в котельнях,  що обслуговують 

закриті двотрубні теплові мережі. Для вирішення проблеми  необхідно 

виконати розрахунки, засновані на методиці тепловологового розрахунку 

КУ, що має істотні відмінності від застосованого в теплообмінниках 

сухого теплообміну і вимагає відповідних пояснень. 

Передача теплової енергії від димових газів  воді, що нагрівається, у 

теплоутилізаторах традиційного сухого теплообміну відбувається за 

рахунок рушійної сили процесу - різниці температур теплоносіїв. Кількість 

переданої енергії при цьому розраховується по формулі: 

 

Q=kFΔtср,      (1) 

 

де k – коефіцієнт теплопередачі; F – площа поверхні теплообміну, а 

Δtср – середня за процес різниця температур, обумовлена як 

средньологаріфмічне значення між початковою і кінцевою різницею 

температур. 

У КУ додатково до переданої теплоти за рахунок зниження 

температури газів додається теплота конденсації. Кількість теплоти, що 

втримується в газах дорівнює сумі температурної і вологої складовій, яка 

виражається ентальпією 

i=сt+i″х,      (2) 

 

де с, t, i″, х – відповідно теплоємність, температура, ентальпія 

насичених пар і вологовміст газів. 

Рушійної силою процесу в КУ є різниця ентальпій між теплоносіями. 

Тому для розрахунків використовується рівняння 

 

Q=βFΔiср,      (3) 

 

де β – коефіцієнт масообміну; F – площа поверхні нагрівання; Δiср – 

середня за процес різниця ентальпій. 

Для використання КУ в котловій техніці запропоновано 

розрахункове рівняння: 

 

Δiср=i0-4,19Btк+{2,093B(tк
2
-tн

2
)-351(exp0,0535tк-exp0,0535tн)}/( tк

2
-tн

2
), (4) 
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де В=Gв/Gсг, Gв, Gсг – витрати води і сухих газів; tн, tк – температури 

води (початкова і кінцева); i0 – початкова ентальпія газів. 

Таким чином, використання теплоти відходящих газів газифікованих 

котлів у КУ може підвищити ККД котлів при гранично глибокому 

охолодженні газів на 9-10 %. 

Література: 
1. Бухарин Е. Н. Можно ли повысить экономичность водогрейных котлов? // Новости 

теплоснабжения. 2010. № 6. С. 30-35. 

2. Баскаров А. П., Мунц В. А. Анализ возможностей глубокого охлаждения продуктов 

сгорания котельных установок // http://www.promen.energyjournals.ru/ content/2009/10-2009 
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ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ В ДВЗ.  
 

Сьогодні левову частку (понад 80%) всієї механічної енергії на землі 

виробляють двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ), які є основними 

споживачами всіх видів палив мінерального походження, ресурси яких 

нажаль обмежені. Жорсткість норм викидів шкідливих речовин з 

відпрацьованими газами ДВЗ змушують більшість країн світового 

співтовариства шукати шляхи зниження впливу теплових двигунів на 

навколишнє середовище.  

Останнім часом все більш широке застосування набувають 

альтернативні види палива з відновлюваної сировини рослинного 

походження. До них відносяться рослинні олії (рапсова, соняшникова, 

соєва, пальмова, арахісове та ін.) та їх похідні.  

Необхідно відзначити, що інтенсивні роботи по переводу дизельних 

двигунів на альтернативні види палива ведуться як в країнах з обмеженими 

енергетичними ресурсами, так і в країнах з високим енергетичним 

потенціалом, а також у високорозвинених країнах, що мають можливість 

придбання нафти, що говорить про високі перспективи використання 

біопалив. До основних біопалив відноситься біодизель і біоетанол. 

Так з екологічної точки зору при роботі двигуна на біодизелі на 23% 

знижується димність відпрацьованих газів, знижується вміст твердого 

вуглецю, окису вуглецю і СН. Невелика кількість сірки (0,02%) в біодизелі 

покращує екологічні характеристики палива, а кругообіг діоксиду вуглецю 

СО2 значно знижує небезпеку парникового ефекту. 

Крім всіх екологічних переваг, біопаливна технологія органічно 

вписується в схему фермерської діяльності, забезпечуючи енергетику 

транспорту і сільськогосподарських машин, підтримуючи родючість 

грунту (після збирання ріпаку на кожному гектарі залишається в землі 

http://www.promen.energyjournals.ru/
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близько 65 кг азоту, 34 кг фосфорної кислоти, 60 кг калію), поставляючи 

корм для худоби. 

Рослинна олія, що використовується для отримання біодизелю, не 

токсична і не димить. На відміну від нафтопродуктів, рослинна олія не має 

поганого смаку і запаху. Оскільки рослинна олія не містить сірчистих 

сполук, то і не призведе до кислотних дощів. Рослинні масла нейтральні з 

точки зору утворення СО2 при спалюванні.  

Крім того олійні рослини за допомогою добре розвиненої кореневої 

системи затримують вимивання азотистих з'єднань і покращують 

структуру ґрунту. Світові виробники біодизелю надають еревагу рапсовій 

олії тому що вона  найпоширеніша в світі, не токсичне, не забруднює 

ґрунтові води і водойми (при витоках повністю розкладається в ґрунті 

протягом трьох тижнів) і, найбезпечніше пальне (точка займання 325°С). 

Для виробництва енергоносіїв на базі ріпаку не потрібні додаткові 

субсидії, за винятком гарантії, що встановлені в даний час податкові пільги 

будуть збережені, тобто біопалива будуть звільнятися від сплати 

податками, на відміну від мінеральних палив.  

Існують очевидні відмінності властивостей біодизеля від 

мінерального дизпалива: підвищена в'язкість, підвищена залежність 

щільності від температури, більш низька питома теплота згоряння, вміст 

кисню близько 11% і практично відсутність сірчистих і ароматичних 

вуглеводневих сполук. Однак, багато виробників вже випускають серії 

дизельних двигунів, що працюють на біопаливах. Спостерінається прорив 

у створенні двигунів підвищеної потужності: створені серії 3х, 4-х, 6-х 

циліндрових моторів, що працюють на рослинному пальному з прямим 

впорскуванням, турбонадувом і охолодженням, з інтервалом потужностей 

від 40 кВт до 240 кВт. Серед них: 

а) легкові: Audi, BMW, Mercedes, Seat, Skoda, Volvo, VW 

б) вантажні: DAF, Eberspaecher, IVECO, MAN, Mercedes, Scania, 

Thermo King, Volvo, Webasto. 

Тобто основні торгові марки з перспективою відносяться до ринку 

біопалив, подаючи приклад для послідовників. 

У зв'язку з тим, що біодизель є кисневмісним паливом (дизельне 

паливо - 0,4 О2, біодизель - 10,5 О2), у нього нижча теплота згоряння і, як 

наслідок, ефективний ККД менше на 2,5% в порівнянні з мінеральним 

паливом. 

Для переходу на біопаливо в автомобілях потрібна заміна паливного 

фільтра і деяких паливопроводів. Крім того, масло в двигуні має 

змінюватися частіше звичайного і дотримуватися певний температурний 

режим. Ще один негативний момент, який виникає при використанні 

біодизеля - це менша потужність двигуна і, відповідно, більша витрата 

палива. Інша проблема полягає в тому, що не всі виробники дають "добро" 

на переоснащення машини під біодизель, а мережа АЗС з таким паливом 
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існує далеко не у всіх європейських державах. Але основною проблемою 

все-таки є неможливість виробництва сировини (ріпаку) в таких 

величезних кількостях. 

Таблиця 1- Фізичні властивості традиційного нафтового та 

альтернативного палива 

Показники Мінеральне 

дизельне пальне  

Біодизель 

Густина, кг/м
3 

при t = 20
о
С 826 877 

Цетанове число, не менш ніж  45 48 

Температура, 
о 
С   

спалахування (не менш) 60 56 

Замерзання (не більше) -10 -8 

Вміст у %   

Сірки, не більше 0,2 0,02 

попелу, не больше 0,02 0,02 

води відсутнє відсутнє 

Сумарний вміст гліцерину, % (мах) - 0,3 

Теплота згоряння палива (нижча) 

МДж/кг 

42,5 37,5 

 

У 1993 р в країнах західної Європи заборонили виробляти 

автомобілі, які не відповідають вимогам Євро 1 (наявність каталізатора, 

який зменшує викид СО2 в атмосферу). З 2000 по 2003 рік діють норми 

Євро 3. Вже в 2005 р вимоги до автомобілів зростуть до Євро 4, а у 2008 

році - до Євро 5. Нові норми вимагають зниження вмісту вуглеводнів і 

сполук азоту на третину, а чадного газу - на 80%.  

8 травня 2003 року в ЄС була приємна Директива використання 

біопалива в вантажівках-далекобійників, згідно з якою до 2005 р на 

державних заправках в продається бензині або дизпаливі зміст біопалива 

має становити не менше 2%, а до 2010 року - не менше 5, 75%. Вже 

створена спеціальна державна комісія, яка буде відслідковувати рівень 

вмісту біопалива. 

Література: 
1) http://www.proagro.com.ua/periodical/basic/as87/2583.html 

2) Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей. / 

Девянин С.Н., Марков В.А., Семенов В.Г., - Х. Новое слово, 2007. – 452 с. 
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ПОВІТРЯНЕ ОПАЛЕННЯ 

 

В сучасних умовах замість класичних водяних систем опалення усе 

більш широке застосування знаходять системи повітряного опалення. 

Особливо широко і повсюдно ці системи стали застосовуватися наприкінці  

вісімдесятих років, коли встаткування, яке в них застосовується, за 

коефіцієнтом використання тепла при згорянні палива досягає величини 

80% і вище. Найпривабливішою  стороною подібних систем опалення є 

їхня висока ефективність і економічність стосовно  витрати палива. 

У систем повітряного опалення порівняно мала вартість 

калориферів, що дає передумови до розвитку і поліпшенню їх технічних 

властивостей для того, щоб одержати низьку температуру зворотної води. 

Системи повітряного опалення забезпечують необхідну вентиляцію 

приміщень. Очищений від пилу і підігріте повітря в таких системах 

подається в житлові кімнати в кількості, необхідній по санітарній нормі 

(приблизно однократний обмін). Повітря віддаляється потім витяжною 

вентиляцією через кухні і санітарні вузли. Порівняльні виміри в 

досліджених будинках показали, що в системах повітряного опалення, 

сполучених із припливною вентиляцією, при однократному обміні 

зовнішнього повітря витрата тепла при розрахунковій температурі 

виявився лише на 15% вище, а річний - на рівні звичайно застосовуваних 

систем. Пояснюється це головним чином використанням внутрішніх 

тепловиділень у квартирах. Системи повітряного опалення можуть 

застосовуватися як із централізованим, так і з місцевим, поквартирним 

підігрівом. Можуть бути розроблені і системи зі змішаним підігрівом - 

первинним у центральних калориферах, і з доведенням до потрібної, 

індивідуальної, температури - у місцевих квартирних калориферах - 

доводчиках. Такі системи представляються особливо бажаними, оскільки 

можуть забезпечити більш гарні умови, як для жителів, так і для великих 

теплопостачальних систем (висока міцність, малий обсяг води, низький 

рівень температур мережної зворотної води). Застосування систем 

поквартирного повітряного опалення може створити реальні умови для 

застосування однотрубних теплових мереж. 

Слід сказати, що впровадження систем повітряного опалення ставить 

досить високі вимоги до промисловості, до монтажу встаткування і 

повітроводів, до експлуатації. Сучасний рівень устаткування, санітарно-

технічних робіт і експлуатації поки ще далекий від необхідного. Досить 

вдало за допомогою повітряного опалення вирішене питання опалення 

сходових прольотів. Для реалізації цього типу опалення монтуються 
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сталеві конвектори, які підключаються до змішувального обладнання  

системи внутрішнього опалення. Зазначене обладнання забезпечує 

непоганий обігрів сходових прольотів і в той же час ліквідує можливе 

замерзання радіаторів і небагато знижують необхідний коефіцієнт 

змішання елеваторів. Як правило, перепад температур у зазначених 

конвекторах перебуває в межах 7-12 °С. 

Якщо узагальнити всі переваги повітряного опалення в порівнянні з 

водяним, то можна виділити наступні: більша ефективність і економічність 

при експлуатації; менша металоємність; відсутність води, як проміжного 

теплоносія, виключає можливість розморожування системи; мала 

інерційність системи (нагрівши повітря відбувається за 20-40 хвилин); 

менші строки монтажу; можливість об'єднання опалення, вентиляції і 

кондиціювання в одній системі; джерелом енергії для різних типів печей 

можуть служити природний газ, дизельне паливо, електроенергія; опціонне 

підключення до системи електричного фільтра, зволожувачі повітря, 

бактерицидної обробки повітря, системи зонування. 

Недоліки: більші габарити повітроводів і встаткування; поширення 

неприємних заходів по всьому обсягу будинку (наприклад,  паління в 

одних приміщеннях може привести до появи заходу в інших); необхідність 

обладнання додаткового опалення (електричне) у санітарних і технічних 

приміщеннях; необхідність обладнання додаткових витяжних систем для 

санітарних приміщень; відсутність конвективної складової в опаленні 

викликає дискомфорт у сприйнятті теплового потоку; можливість 

переносу алергенів; більші капітальні витрати. 

Література: 
1. https://прометей.com.ua/articles/vozdushnoe-otoplenie-pljusy-i-minusy/ 
2. https://eurosantehnik.ru/vozdushnoe-otoplenie-chastnogo-doma.html 

3. Энергосовет / 2010. №3(8). 

4. Ресурсы теплоснабжения / 2011. № 9. 
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ТЕРМОАКТИВНІ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ І ОХОЛОДЖЕННЯ 

БУДИНКУ 

 

У сучасних будинках: офісах, банках, магазинах додається багато 

зусиль для створення і підтримки мікроклімату. Установлюються потужні 

кондиціонери і системи вентиляції, у результаті чого затрачається 

величезна кількість електроенергії, коштів і площ, необхідних для монтажу 

встаткування. Суттєво знизити витрати можна, використовуючи 

термоактивні системи TABS, що дозволяють регулювати мікроклімат 

приміщення за рахунок охолодження або нагрівання масивних бетонних 

https://прометей.com.ua/articles/vozdushnoe-otoplenie-pljusy-i-minusy/


«Молодь, освіта, наука 2020» 

35 
 

конструкцій самого будинку. TABS - система водяного панельно-

променистого опалення і охолодження, у якій труби вмонтовані в бетонні 

конструкції будинку. 

За кордоном для таких систем є два основні поняття термо- і 

теплоактивні системи, у Україні ж більше поширення одержало поняття 

активної теплоємності огороджувальних  конструкції. 

Ще в 1937 році у Швейцарії був проведений експеримент по 

використанню даної системи, але безуспішно через конденсат, що 

утворюється на поверхні. Ця проблема була вивчена, і був знайдений 

спосіб її розв'язку. Пропонувалося разом з TABS використовувати 

вентиляційні системи або систему контролю температури подачі води. 

Пізніше сталеві труби в бетонних конструкціях були замінені на труби зі 

зшитого поліетилену, у результаті чого знизився ризик протікання. 

Переважно ці конструкції використовуються для охолодження 

багатоповерхового будинку, але вони можуть застосовуватися і для 

обігріву. Зміна температури елементів будинку безпосередньо впливає на 

зміну клімату приміщення, при цьому теплоємність конструкцій будинку 

дозволяє зменшити піки навантаження. У режимі охолодження 

використовується вода з температурою наближеної до кімнатної, у 

результаті чого збільшується ККД приладів, зменшуються енерговитрати, і 

з'являється можливість використання поновлюваних ресурсів. 

Удень у теплу пору року теплота частково відбирається вентиляцією, 

а теплота, що залишилася, зберігається в плитах перекриття, це 

пояснюється тим, що температура припливного повітря нижче 

температури витяжного. Уночі знижується швидкість вентиляційного 

повітрообміну, холодна вода, що циркулює в системі, асимілює 

накопичену теплоту за день. 

Більшість людей комфортно почуває себе при температурі в 

інтервалі від +20ºС до +25ºС і за умови, що рівень температурного дрейфу 

не перевищує 4ºС/г. В TABS завдяки високій інерційності, температура 

приміщення змінюється в певному інтервалі, а дрейф температури 

становить не більш 1ºС/г. Незважаючи на те, що будинку з TABS- 

системою при будівництві вимагають більших витрат, чим будинку зі 

звичайним опаленням, вони більш економічні у використанні і окупають 

себе після установки. 

Література: 
1. Теплоаккумуляционные система отопления и охлаждения помещений офисных 

зданий//www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5179 

2. Термоактивные системы отопления и охлаждения зданий // 

www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5292 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ПЕРІОДИЧНОГО 

ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ РИНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

РІДИННОГО АКУМУЛЯТОРА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

Вступна частина. Зменшення запасів усіх видів викопного палива 

призводить до їх постійного подорожчання. У випадку з ринками найбільш 

гострою є проблема забезпечення їх енергоресурсами, особливо в 

холодний період року. Дана ситуація ускладнюється, з одного боку, 

значною вартістю інженерних комунікацій і постачанням енергоресурсів, а 

з іншого - непостійним завантаженням і досить непередбачуваною 

періодичністю споживання теплових ресурсів. Особливо відчутно це для 

України, так як частка витрат енергії в житлово-комунальному 

господарстві таких комплексів становить близько 40 % сумарного 

енергоспоживання, що значно перевищує аналогічний показник у 

європейських країнах [1]. 

Таким чином, зниження енерговитрат на опалення приміщень являє 

собою важливу задачу для цілорічної роботи ринків. Досягти цього можна 

наступними відомими способами: 

• підвищенням ефективності роботи існуючого енергетичного 

обладнання; 

• застосуванням нового економного обладнання, такого як 

конденсаційні котли, теплові насоси, сонячні колектори; 

• збільшенням термічного опору огороджувальних конструкцій 

будівель; 

• утилізацією теплоти відпрацьованого тепла завдяки регулюванню 

теплового потоку; 

• застосуванням низькотемпературного променистого опалення. 

Метою роботи є  підвищення ефективності роботи систем 

теплопостачання зі змінним теплогідравлічним режимом за рахунок 

низькотемпературного променистого опалення з використанням 

акумулятора теплової енергії. 

Для досягнення поставленої мети повинні вирішуватися наступні 

завдання: виявити межі регулювання теплової потужності системи 

опалення зі змінним гідравлічним режимом при роботі від бака-

акумулятора в умовах зниження температурного напору та уточнити 

існуючу методику розрахунку акумуляційної ємності для системи 

водяного опалення з урахуванням роботи терморегуляторів [1, 2, 3]. 
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Основна частина. Одним з ефективних, але мало вивчених, 

способів зниження енергоспоживання опалювальних систем пов’язано із 

застосуванням низькотемпературного променистого опалення, яке 

дозволяє використовувати енергію відновлюваних і вторинних джерел за 

допомогою спеціальних пристроїв (теплових насосів, сонячних колекторів, 

конденсаційних котлів і т. д.) [2, 3, 4, 5]. Нагрівальні прилади у таких 

системах мають розвинену площу поверхні і температуру, обмежену 

нормативними документами. Однак, застосування таких систем вимагає 

обов'язкових пристроїв акумуляторів теплової енергії. При цьому їх підбір 

і розрахунок часу забезпечення ефективної роботи акумулятора в умовах 

періодичної роботи теплогенератора не вивчений в достатній мірі [6]. 

Найбільш простим і надійним пристроєм акумулювання теплоти є 

рідинний теплоакумулятор, який пов'язаний з поєднанням функцій 

теплоакумулюючого матеріалу і теплоносія. 

В даному випадку розглядається задача, коли джерелом теплової 

енергії для системи опалення є аккумулююча ємність. Тобто, для 

визначення фактичного часу підтримки необхідної температури в 

приміщенні за рахунок теплової енергії бака-акумулятора необхідно 

порівняти зміну кількості теплової енергії, що надходить в приміщення від 

нагрівальних приладів при охолодженні теплоносія з урахуванням 

збільшення витрати теплоносія з доступних на даний період кількістю 

теплоти в акумуляторі. 

 
Рис.1. Залежність співвідношення необхідної теплової потужності до 

потужності нагрівального приладу від наявного температурного напору. 

 

Отримані дані показали, що залежність температурного напору від 

співвідношення необхідної теплової потужності до фактичної потужності 

нагрівального приладу (рис. 1) не є прямо пропорційною і відображає 

характеристику впливу роботи термостатичного клапана на пропускну 

здатність нагрівального приладу і, відповідно, на теплову потужність 

останнього. При цьому спостерігається падіння потужності в 

нагрівальному приладі порівняно з необхідною більш ніж в 1,5 рази. 

Тобто, теплова потужність бака-акумулятора залишається постійною до 
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досягнення перепаду температури теплоносія 60-40 °С, а після 

відбувається різке зростання витрат, викликане зменшенням наявного 

перепаду температури теплоносія (мінімальнодопустима температура в 

баці-акумуляторі, з умови підігріву води на потреби гарячого 

водопостачання - 55 °С). 

Висновки. Збільшення швидкості руху теплоносія в системі 

опалення не призводить до суттєвого збільшення тепловіддачі 

нагрівальних приладів, що працюють від джерела теплової енергії - бака 

акумулятора. При цьому недостача теплової потужності від нагрівального 

приладу досягає 1,5.. .2,25 разів. Для більш ефективного використання бака 

- акумулятора і збільшення часу підтримки заданої температури в 

приміщенні необхідно виконувати розрахунок необхідної площі 

нагрівальних приладів для таких систем опалення не на максимальний 

температурний перепад, а з урахуванням охолодження - на середній, між 

максимальним і мінімально-допустимим в приміщенні. При визначенні 

необхідного обсягу бака-акумулятора необхідно поряд з урахуванням 

температурного перепаду теплоносія ввести коригуюче співвідношення 

максимального і мінімального температурного напору. Тоді збільшення 

обсягу акумулятора дозволить використовувати його теплову потужність 

протягом розрахункового періоду використання бака в якості теплового 

джерела системи опалення. 
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СУЧАСНІ ПЛАСТИНЧАСТІ ТЕПЛООБМІННИКИ І ЇХНЄ 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

Теплообмінники - невід'ємна частина сучасного кліматичного 

обладнання, що включає, мабуть, максимальне число теплообмінних 

елементів. Практично в будь-якому апараті, механізмі, на будь-якому 

виробництві проходять процеси, пов'язані з виділенням або поглинанням 

теплової енергії. Теплообмінники у вигляді радіаторів охолодження є в 

кожному автомобілі, у побутових кондиціонерах і обігрівачах. Від швидкої 

доставки або відведення тепла залежить ефективність багатьох 

технологічних операцій і працездатність техніки. З ростом енергетичних 

потужностей і обсягу виробництва усе більш збільшуються маса і габарити 

застосовуваних теплообмінних апаратів, на виготовлення яких 

витрачається чимало засобів і матеріалів.  

Багато інженерів, що розробляють теплообмінне обладнання, 

стурбовані проблемою зниження розмірів і маси теплообмінників і 

підвищення ефективності їх роботи. Тому для вирішення цих проблем 

розроблені пластинчасті теплообмінники. Вони займають менше простору 

при більшій площі тепловіддачі, практичніше і ефективніше. Фахівці 

затверджують, що застосування пластинчастих теплообмінників фактично 

забезпечує багато переваг. За експертними оцінками, заміна 

кожухотрубних теплообмінників на пластинчасті дозволяє підвищити 

ефективність роботи в різних випадках на 20-30 %. 

Пластинчасті теплообмінники універсальні і відрізняються 

простотою монтажу. Вони підходять для теплообміну між різними 

середовищами, включаючи рідини і пар під високим тиском. Основою 

будь-якого пластинчастого теплообмінника є блок з декількох тонких, 

товщиною 0,4-0,7 мм, штампованих сталевих пластин. Вони виготовлені з 

нержавіючої сталі класу AІSІ 316 і вище, а в якості припою 

використовується з'єднання на основі міді - як найбільш теплопровідного 

металу. 

Гофрована поверхня при додаванні двох пластин утворює мережа 

каналів діаметром від 1 до 3 мм. Принципове значення має візерунок 

каналів - від цього залежать коефіцієнти теплообміну між речовинами, що 

циркулюють по каналах. Усі сучасні теплообмінники мають асиметричний 

візерунок гофрирування, розрахований на основі спеціального алгоритму. 

Комбінуючи кілька пластин з певним візерунком в одному блоці, можна 

добитися збільшення або зменшення якості теплообміну. Кожна пара 

пластин повернено щодо іншої на 180°, що дозволяє створювати 
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турбулентні потоки рідини які прискорюють її рух. Теплообмін між двома 

середовищами відбувається через матеріал пластин у тих місцях, де канали 

розташовуються близько до один одному. 

Існує три види пластинчастих теплообмінників: 

1. Розбірні пластинчасті теплообмінники. Відрізняються малою 

вагою, легко монтуються, широко використовуються в різних галузях 

промисловості. Розраховані на невеликі навантаження - температуру в 180-

200 °C, тиск не більш 25 атм. Промислові моделі дозволяють пропускати 

потік до 4600 м
3
/г. 

2. Паяні пластинчасті теплообмінники. Відносяться до стаціонарного 

встаткування і не призначені для теплообміну між різними середовищами. 

Розраховано на потік 650 м
3
/г, витримують тиск в 40 атм. Можуть 

використовуватися з рідинами в різному температурному діапазоні - від -

195°С до 350 °С. 

3. Сварні пластинчасті теплообмінники. Мають жорстку 

конструкцію, позбавлену ущільнювачів і кріпильних деталей, за рахунок 

чого досягається високий рівень компактності. Розраховані на 

використання при екстремальних умовах. Залежно від  конструкції, 

витримують тиск аж до 100 атм., а робочий діапазон температур становить 

-200°С - + 850°С. Максимальне значення потоку визначається в 

індивідуальному порядку. 

Важливо відмітити, що для пластинчастих теплообмінників головне 

завдання інженерів - максимально знизити загальний обсяг теплообмінної 

системи, підвищивши її продуктивність. Для цього теплообмінники 

комбінують різними способами, фіксуючи відстань між ними і швидкість 

руху рідин усередині. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Машинобудування є головною галуззю всієї промисловості, її 

серцевиною. Продукція підприємств машинобудування відіграє 

вирішальну роль у реалізації досягнень науково-технічного прогресу у всіх 

галузях народного господарства. На сьогодні в Україні машинобудівний 

комплекс займає перше місце по випуску валової продукції, друге місце по 

основних фондах (25%) і перше місце по промисловому персоналу (42%) 

http://www.srspotok/
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[2, с.171]. Він забезпечує науково-технічний прогрес і перебудову 

економіки всієї країни, тому його галузі розвиваються прискореними 

темпами, а їхнє число безупинно зростає. Сучасне машинобудування 

подане власне машинобудуванням і металообробкою, які включають 

декілька десятків галузей і підгалузей, подібних за технологіями та 

сировині, що використовується. Окрім того, в його склад входить «мала» 

металургія – виробництво сталі і прокату на машинобудівних 

підприємствах. Машинобудування об`єднує більше 70 галузей, підгалузей 

та виробництв. Питома вага машинобудування у промисловій структурі 

України складає 30%, тоді як у Японії, США та Німеччині цей показник 

становить 40-60% [4, с.210]. Такі дані свідчать про те, що у нашій країні ця 

галузь розвинена недостатньо. Сьогодні кожне друге підприємство суттєво 

зменшило випуск основних видів продукції. Через відсутність оборотних 

коштів, проблем із взаємозаліками, високих цін на продукцію, що 

випускається, та інші проблеми, труднощі із збутом продукції мають 80% 

машинобудівних підприємств [1, с.64]. Морально застарілими є практично 

100% основних засобів машинобудівних підприємств регіону, фізично 

застарілими – до 65% основних засобів. Лише близько 1% від загального 

об`єму продукції машинобудівного комплексу регіону відповідає вимогам 

світового ринку [4, с.73]. Падіння обсягів виробництва в машинобудівному 

комплексі регіону склало приблизно 70%, реальна зарплата зменшилась 

принаймні в 10-12 разів, ціни на продукти харчування значно зросли. Тому 

зараз близько 80% робітників машинобудівних підприємств регіону 

опинилися за межею бідності. Необхідно визнати, що однією з причин, які 

призвели до такої ситуації в вітчизняному машинобудуванні, було те, що 

його намагалися зробити автономним, незалежним від колишніх 

кооперативних зв`язків, які складалися роками. Називалася цифра у 70-

75% – таким нібито має бути рівень автономності вітчизняного 

виробництва для того, щоб почався його підйом. Але зараз абсолютно 

зрозуміло, що без відродження традиційних господарських зв`язків 

обійтись неможливо. Тим більше, що основними посередниками між 

підприємствами стали комерційні структури, чиї послуги коштують 

недешево, до того ж посередники обирають лише ті види діяльності, що 

швидко приносять прибуток. Це боляче вдарило по підприємствам із 

складною комплектизацією продукції, тобто саме по підприємствах 

машинобудівного комплексу. Природно, ці проблеми не можуть бути 

вирішені при нинішньому рівні технічної оснащеності машинобудування. 

Тому ключовою проблемою переорієнтування останнього на інтенсивний 

шлях розвитку. Інтенсифікація машинобудівного комплексу повинна 

розглядатися в двох аспектах. По-перше, інтенсифікація машинобудівного 

виробництва всередині машинобудівного комплексу, тобто випуск 

передової техніки з мінімальними витратами живої праці, і, по-друге, 

інтенсифікація в галузях народного господарства, що ґрунтується на базі 
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впровадження новітніх машин, устаткування, приладів і пристроїв, які 

випускаються машинобудівниками. Ці напрямки інтенсифікації тісно 

взаємопов`язані і не можуть відбуватися у відриві один від іншого.   

Первинним, природно, є виробництво машин і устаткування в 

машинобудівному комплексі, і від того, як машинобудування справляється 

з поставленими задачами, залежить ефективність роботи інших галузей 

народногосподарського комплексу в цілому. 

Темпи впровадження досягнень науково-технічного прогресу 

значною мірою залежать від положення справ всередині машинобудівного 

комплексу, від того, як швидко машинобудівники зможуть перейти на 

випуск техніки нових поколінь і оснастити ними різні галузі народного 

господарства. Інтенсифікація всередині машинобудівного комплексу! Це, 

насамперед, відновлення виробничого апарата машинобудівних 

підприємств. У процесах його відновлення надзвичайно важливо 

визначити задачі поточного дня і перспективи, пустити в хід усі важелі і 

стимули та змусити їх працювати на кінцевий результат. Задачею 

поточного дня є активізація людського фактора і на цій основі 

максимально можливе використання створеного потенціалу.        Дійсно, 

використовувані в машинобудівному комплексі людські й основні 

промислово-виробничі ресурси при їхньому раціональному використанні, 

за оцінками провідних спеціалістів, дозволяють одержувати в 1,5-1,7 рази 

більше продукції. Не менш важливим є перехід машинобудування на 

наступний, більш високий щабель автоматизації виробництва на базі 

використання роботизованих виробництв. На першому етапі реконструкції 

машинобудівного комплексу будуть галузі: верстатобудування, 

приладобудування, електроніка й електротехніка, у котрих надзвичайно 

важливо домогтися зміни існуючого положення справ. У першу чергу саме 

тому, що вони служать базою для створення реальних передумов 

переозброєння виробничого апарата самого машинобудування новими 

технікою і технологіями. Дуже важливо перерозподілити сили і ресурси 

другого ешелону машинобудівників, що зайняті підтримкою техніки в 

робочому стані. Тут також приховані величезні матеріальні і трудові 

резерви. Прискорене відновлення виробничого апарата в 

машинобудуванні, а потім і омолодження парку устаткування в інших 

галузях народного господарства дозволять скоротити чисельність 

ремонтників і устаткування, на якому робляться запасні частини і 

відновлюються деталі, у 2-3 рази в порівнянні з нині існуючою, а це також 

обіцяє відчутну економію 

Висновок. Таким чином, Україна потребує комплексного 

формування та поетапної реалізації національної стратегії 

розвиткумашинобудівної галузі та забезпечення належного рівня її 

конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Слід виробити комплекс 

організаційних заходів для досягнення реальних результатів в плані 
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технологічної модернізації та забезпечення прориву в області 

конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Для цього слід 

використовувати субсидування, сформувати та реалізувати концепцію 

фінансової, податкової та кредитної політики сприяння машинобудівної 

галузі, розробити програму відновлення її потенціалу, налагодити 

міжнародні коопераційні проекти у цій сфері. 

Література:  
1. Амиров Ю.Д. Науково-техническая подготовка производства. – Н.: 

Экономіка, 1990. – 230 с.  

2. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. С.І. 

Шкарабана, М.І. Сипова .– Тернопіль, ТАНГ, 1995. – 224 с.  

3. Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник 

для машиностроительных специальностей вузов / М.И. Ипотов, М.К. Захарова, К.А. 

Грачева, и др., Под. Ред. М.И. Ипотова, М.К. Захаровой, В.И. Постникова. – М.: Выщ. 

шк., 2000. – 367 с.  

4. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на 

машинобудівному підприємстві. Навч. видання – Львів: Світ, 2001. – 352 с.  

5. Послання Президента України до Верховної Ради України . Європейський 

вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 

2002 – 2011 роки. – К.: Інформ. – видав центр Держкомітету України, 202. – 74 с. 
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ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВІД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ 

ПУНКТІВ 

 

Перехід існуючих будинків на теплопостачання від ІТП замість ЦТП, 

незважаючи на більшу вартість устаткування ІТП декількох будинків у 

порівнянні з устаткуванням одного ЦТП, знижує загальну вартість системи 

теплопостачання, оскільки не потрібно оплачувати перекладку внутрішніх 

квартальних мереж ГВП - вони не потрібні при переносі водонагрівачів в 

ІТП. Більше того, це скорочує експлуатаційні витрати, пов'язані із втратою 

теплової енергії від цих трубопроводів і з витратами електричної енергії на 

перекачування гарячої води по них, а також у зв'язку з різким скороченням 

циркуляційної витрати в системах гарячого водопостачання, викликаного 

труднощами в розподілі циркуляції від ЦТП [1]. Наближення центру 

готування гарячої води до споживача не тільки усуває перераховані вище 

недоліки, але і підвищує якість постачання гарячою водою. 

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» (п.п. 14.3 и 14.4) підтверджує 

обов'язковість спорудження автоматизованого індивідуального теплового 

пункту при новому будівництві, при реконструкції або замість 

капітального ремонту ЦТП, внутрішні квартальні мережі від нього, а також 

при капітальному ремонті окремих будинків, підключених до ЦТП. 
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Помилкова також думка, що недоцільно вкладати кошти в 

автоматизацію системи опалення існуючих будинків, поки не виконане 

їхнє утеплення і не замінені вікна на більш герметичні. Навпаки, у цьому 

випадку здійснення автоматичного регулювання подачі теплоти на 

опалення таких будинків ще більш ефективно, тому що: 

-  по-перше, якщо будинок продувається, ніякий мешканець не 

буде миритися з низькими температурами повітря в житлових 

приміщеннях і вживе заходів до збільшення опалювальних приладів 

розраховуючи на  екстремальні погодні умови. Але при зниженні сили 

вітру або з підвищенням зовнішньої температури знижуються вітровий і 

тепловий напори, що впливають на проникнення зовнішнього повітря 

через огородження, і обсяг інфільтрації скорочується, у результаті будинок 

у ці періоди починає перегріватися. Усунути цей перегрів можна тільки 

автоматизацією системи опалення. 

-  по-друге, основна економія теплоти на опалення, досягається 

за рахунок невідповідності необхідного для житлових будинків графіка 

подачі теплоти з урахуванням того, що частки побутових тепловиділень 

збільшуються у тепловому балансі будинку центрального графіка 

регулювання, розрахованому на споживачів, у яких побутові 

тепловиділення відсутні або не враховуються. За рахунок можливості 

зниження температурного графіка подачі теплоти на опалення через 

зростаючу частку побутових тепловиділень при підвищенні зовнішньої 

температури досягається економія теплової енергії на опалення. А оскільки 

побутові тепловиділення в будинках з однаковим ступенем заселеності 

однакові і не залежать ні від зовнішньої температури, ні від утеплення 

будинку, то економія теплоти від автоматизації системи опалення по 

абсолютній величині буде також однакова, тільки в утепленому будинку її 

відносна складова до загального теплоспоживання буде вище. 

Література: 
1. [Электронный ресурс]: Проектирование тепловых пунктов 

//http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=236 

2. [Электронный ресурс]: Индивидуальные тепловые пункты. 30% экономия тепла// 

http://www.m-teploset.ru/individualny-teplovye-punkty 
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ПРОЕКТ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СТАНЦІЇ У МІСТІ 

ЮЖНОУКРАЇНСЬКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ТАШЛИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК ДЖЕРЕЛА ТЕПЛА 
 

Існує багато способів використання теплових насосів для скорочення 

втрат тепла і зниження витрат на опалення: шляхом використання 

надлишків тепла технологічних процесів, тепла підземних і ґрунтових вод, 

гарячих джерел, сонячного випромінювання тощо. 

Працює тепловий насос дуже економно, адже він витрачає енергію 

тільки на роботу компресора і циркуляційних насосів. Енергоефективність 

теплових насосів дуже висока. Коефіцієнт перетворення енергії досягає 4-6 

і навіть вище. Це означає, що кожен кіловат енергії, що споживається з 

мережі, перетворюється тепловим насосом у 3…5 кВт тепла, що йдуть на 

обігрів будинку або на нагрів води. Економія витрат на опалення може 

досягати 75…80%. В даному проекті запропоновано використання 

теплового насосу з використання теплоти води водосховища. 

Ташлицьке водосховище (ставок) розташоване на схід від міста 

Южноукраїнська. Воно використовується як водоймище-охолоджувач 

Южноукраїнської атомної електростанції. Його площа складає 8,6 км
2
. 

Максимальна глибина 49,5 м, середня – 10 м. Протяжність берегової лінії  

30 км. Об’єм води становить 98 000 000 м
3
. Водосховище взимку не 

замерзає, так як середня температура води взимку досягає +15 С. 

Температура води протягом року від +15 до +33 С; у зоні скидання з 

електростанції становить +40 С. Мінералізація води 1125 мг/дм
3
. 

Характерні високий вміст сульфатів і хлоридів, а також забруднення 

сполуками азоту і фосфору [1]. Вода жорстка і слабо лужна. Щоб знизити 

теплове навантаження на водоймище, АЕС знижує потужність 

енергоблоків в літній період року [3]. 

У місті Южноукраїнську є котеджне містечко, яке може потребувати 

дешевшого опалення, ніж пропонує АЕС (дійсний тариф на опалення 

складає 242,34 грн/Гкал на березень 2020, м. Южноукраїнськ) [4]. 

Містечко знаходиться на прямій відстані у 2 км від найближчого берегу 

ставка. [5] 

Керівництво атомної електростанції теж має бути зацікавленим в 

реалізації такого проекту через наступні причини: 

1)  необхідність додаткового охолодження Ташлицького 

водосховища, тому що планується збільшити потужність АЕС шляхом 

побудови четвертого енергоблоку протягом другої декади 21 століття [3]; 
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2) Температура води взимку +15 С хоч і не виходить за межі 

допустимої, але не є цілком нормальною для Вимог до охорони 

природного водоймища, збереження його флори і фауни, дотримання 

допустимого температурного режиму [2, 3]; 

3) Водосховище не забезпечує достатнього охолодження 

конденсаторів трьох енергоблоків впродовж року (лише взимку) [3]. 

Для забезпечення теплопостачання котеджного містечка на вільному 

березі ставка-охолоджувача необхідно побудувати насосну та компресорну 

станції для використання теплового насосу типу "вода-вода". Тепловий 

насос двоконтурний буде використовувати Ташлицьке водосховище як 

відновлюване незалежне джерело теплової енергії для нагріву фреону (у 

теплообмінниках-випарниках) з метою переходу його у газоподібний стан 

для подальшого стиснення компресорною установкою і підвищення його 

температури до температури мережі теплопостачання (95…105 С), щоб 

забезпечити безконтактний теплообмін (в кожухотрубному 

теплообміннику) з технічною очищеною водою магістрального утепленого 

трубопроводу, яким тепла вода буде передаватися на відстань у 5 км за 

допомогою насосної станції від цього берега ставка до котеджного 

містечка, яке налічує близько 250 будинків з приблизним тепловим 

навантаженням у 3750 кВт для забезпечення їх опаленням в зимовий 

період року за меншими тарифами, і, відповідно, за менші кошти [5]. 

Неможливо прокласти прямий трубопровід від берега до містечка 

(щоб зменшити його довжину до 2 км) через наявність автодоріг (у тому 

числі державного значення) і приватної нерухомості, тому його необхідно 

прокласти по можливості в землі поряд з тепловою магістраллю атомної 

електростанції до містечка вздовж доріг або укласти договір з 

керівництвом АЕС щодо спільного використання їхньої діючої теплотраси. 

[5] 

Насосна та компресорна станції будуть мати електричне живлення 

від атомної електростанції за наступним (діючим) тарифом на 

електроенергію: 1,176 грн/кВтгод + 0,5752 грн за розподіл (березень 2020) 

[6]. Основне споживання буде припадати на нічний час доби, вартість 

тарифу під час якого становить 25% від вартості денного. Використання 

електричної енергії в нічний час допоможе додатково завантажити 

реактори АЕС, які недостатньо завантажені по потужності в цей час доби. 

Орієнтовна ціна за 1 Гкал теплоенергії становитиме 100 грн, що 

майже в два з половиною рази менша за актуальний тариф. 

На рис. 1 зображена умовна принципова схема проекту експлуатації 

теплового насосу з використанням гідротермального джерела тепла.  

На рис. 2 зображена виміряна довжина потрібної ділянки наземної 

магістральної теплотраси централізованого опалення в м. Южноукраїнську 
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Рис. 1. Принципова схема проекту. 

 

 
Рис. 2. Приблизна довжина діючої теплової траси від вакантного місця на 

березі Ташлицького водосховища до умовного центру котеджного 

містечка. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 

ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК У ТЕПЛУ ПОРУ РОКУ ШЛЯХОМ 

ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РОБОЧОГО ТІЛА 

 

Вступна частина. Газотурбінні установки (ГТУ) завдяки своїм 

малим масо-габаритним показникам і високій маневреності знайшли 

широке використання в газотранспортній галузі, промисловій та 

муніципальній енергетиці та є перспективними для використання в якості 

головних і допоміжних двигунів на транспортних судах. Істотним їх 

недоліком є невисокий коефіцієнт корисної дії (34-38%). Ще однією 

негативною особливістю роботи ГТУ є суттєве погіршення їх параметрів 

при підвищенні температури навколишнього повітря [1, 2]. 

Метою роботи є підвищення параметрів газотурбінних установок у 

теплу пору року шляхом зниження температури робочого тіла. 

Основна частина. С підвищенням температури повітря на вході до 

газотурбінного двигуна його потужність та ККД падають. Так, для ГТД 

ДГ80 з ростом температури повітря з 15 С до 35 С його потужність 

знижується приблизно на 5,2 МВт (з 24,6 МВт до 19,4 МВт), а ККД – з 

36,3% до 33,3 % [1, 3]. 

При охолодженні повітря на вході до ГТД можна підвищити 

параметри двигуна до рівня відповідного температурі зовнішнього повітря 

15 С.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити  наступні 

задачі: 

  розглянути можливі способи зниження температури повітря на 

вході до ГТД; 

 розробити схему установки для охолодження повітря і вибрати її 

оптимальні параметри; 

 виконати розрахунок енергетичних та економічних показників 

ГТУ з різними варіантами системи охолодження зовнішнього повітря і 

вибрати оптимальний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ташлыкское_водохранилище
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южно-Украинский_энергетический_комплекс
https://www.sunpp.mk.ua/uk/publications/471
http://kptvkg.com.ua/meshkantsyam/tarifi
https://www.google.com/maps/@47.8266492,31.1871752,7995m/data=!3m1!1e3
https://elektropostach.mk.ua/
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Для охолодження повітря на вході до ГТД з 35 С до 15 С необхідно 

відібрати від нього 1,86 МВт тепла. Наразі основним способом 

охолодження повітря є впорскування та випаровування води на вході до 

двигуна [4]. Перевагою цього способу є простота його реалізації, а 

відсутність громіздких поверхневих теплообмінників дозволяє зберегти 

незмінними масо-габаритні показники ГТУ. У якості недоліку можна 

вказати істотну витрату спеціально підготовленої води, яка після 

проходження трактом ГТД викидається до навколишнього середовища 

разом з вихлопними газами. 

Якщо ставити на меті тільки охолодження повітря без корисного 

використання відібраного тепла, то вирішити поставлену задачу можливо 

використавши абсорбційні холодильні машини (АБХМ), або, як їх ще 

називають, чилери. Джерелами енергії для роботи чилерів можуть бути 

паливо, насичена пара з тиском 0,8 МПа, гаряча вода з температурою 88 С 

[5, 6]. 

Таким чином, отримаємо наступні варіанти використання 

абсорбційних чилерів: 

 газотурбінні установки простого циклу (без теплоутилізаційного 

контуру) можливо постачати чилерами з прямим підігрівом від згоряння 

палива; 

 газотурбінні установки з паровими та водогрійними котлами 

раціонально постачати чилерами з паровим або водяним обігрівом, які 

будуть отримувати енергію від відборів пари або води котлів. 

Слід зауважити, що при використанні чилерів тепло, що 

відбирається ними від вхідного повітря, необхідно відводити до 

навколишнього середовища за допомогою, наприклад, апаратів 

повітряного охолодження. 

Розглянуто три варіанти чилерів для охолодження повітря [5, 6]: 

 чилер з прямим паливним нагрівом з ефективним холодильним 

коефіцієнтом =1; 

 чилер з паровим обігрівом (=1,2); 

 чилер з водяним обігрівом (=0,71). 

Температура холодної води на вході/виході з цих чилерів становить 

12/7 С, що дозволить виконати охолодження повітря на вході до ГТД у 

поверхневих теплообмінниках до температури 15С. 

Отримані наступні економічні показники ГТУ: 

 у випадку використання чилерів з прямим паливним нагрівом ККД 

установки складе 32,6 %; 

 у випадку використання чилерів, що працюють на відборі частки 

пари від котла-утилізатора, коефіцієнт використання палива установки 

складе 75,3 %; 

 у випадку використання чилерів, що працюють на відборі частки 
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гарячої води від газового підігрівача мережної води котла-утилізатора, 

коефіцієнт використання палива установки складе 81,6 %. 

Таким чином, використання чилерів, що працюють на паливі, 

приводить до зниження економічності установки. 

Значний інтерес можуть викликати способи охолодження повітря на 

вході до ГТД з використанням відібраного тепла для теплопостачання 

теплових споживачів. Корисно використати це тепло можливо або для 

теплопостачання низькотемпературних споживачів тепла з температурою 

теплоносія до 30 С, які зустрічаються рідко, або збільшив його потенціал 

до 60–100 С за рахунок використання теплових насосів. 

Оціночні розрахунки показали, що охолодження повітря на вході до 

ГТД з 35 С до 15 С з використанням його тепла для теплопостачання 

приведе до збільшення виробництва корисної енергії на 36 %, з яких 26 % 

буде отримано за рахунок покращення параметрів ГТУ, а 8 % за рахунок 

корисного використання тепла, що отримано від повітря. 

Висновки. При охолодженні повітря, що поступає на вхід до ГТД у 

теплу пору року, з 35 С до 15 С потужність ГТД можна підвищити на 

27,8 %, а ККД – на 9 %.  

Розглянуто три варіанти чилерів для охолодження повітря. 

Встановлено, що охолодження повітря слід виконувати у чилерах, що 

використовують для роботи насичену пару або гарячу воду. Використання 

чилерів, що працюють на паливі, приводить до зниження економічності 

установки.  

Використання тепла, що відбирається від повітря, для 

теплопостачання теплових споживачів дозволяє покращити показники 

установки ще на 8 % при умові підвищення його температурного 

потенціалу до 60–100 С. Це можна виконати за рахунок використання 

теплових насосів. 
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ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ, ПРИНЦИПОВИХ ТА 

КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СПОРУДИ ТИПУ 

«ЗИМОВИЙ САД» 

 

Споруда типу «Зимовий сад» [1] має скляну огороджуючу 

конструкцію, утеплену північну стіну та акумуляцію тепла в ґрунті за 

допомогою тонколистових труб діаметром 110 мм. 

Недоліком даного зимового саду є виникнення тепловтрат через 

огороджуючи конструкції, конденсація вологи на внутрішній поверхні 

огородження. 

Для удосконалення наступних недоліків в роботі запропоновано 

скляний дах виконати з використанням матеріалу – полікарбонату з 

затемненням його зсередини шляхом напилення з внутрішньої сторони, це 

значно підвищить безпеку на випадок биття скла і за рахунок 

непропускання назовні відбитих сонячних променів зменшить 

тепловтрати. Утеплену північну стіну пофарбувати в білий колір, для 

більшого відбиття сонячних променів на рослини. 

Споруда з горизонтальною покрівлею [2] складається з каркасу, 

скляних огороджуючих конструкцій, які змонтовані з металевими рамами 

на фундаменті. Провітрювання відбувається за допомогою фрамуг в 

бокових огородженнях [2]. 

Недоліком даного зимового саду з горизонтальною покрівлею є 

значна конструктивна складність, значні трудовитрати при монтажі 

горизонтального покриття, виникнення тепловтрат через отвори для 

провітрювання та незадовільний естетичний вигляд. 

Щоб полегшити монтаж такої покрівлі, підвищити безпеку 

експлуатації, знизити тепловтрати в приміщенні, захистити її від 

ультрафіолету та забезпечити сприятливі умови експлуатації її на протязі 

року, в роботі запропоновано нову конструкцію споруди типу «Зимовий 

сад» з виконанням похилої покрівлі  із полікарбонату з внутрішнім 

затемнюючим покриттям. 

Покрівлю споруди типу «Зимовий сад» виконують односкатною під 

кутом 20
0
 в напрямку до півдня.  

Конструкцію обов’язково встановлюють на фундамент. У 

прибудованій стіні передбачена фрамуга (кватирка) – обов’язковий 

елемент вентиляції в літній період. Північна стіна – прибудована і 

пофарбована в білий колір. 
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Біля північної стіни споруди встановлюють повітронагріваючий 

апарат.  

 

П    і    в    н    і    ч    П    і    в    д    е    н    ь    

2    

8    

7    

6    

5    

4    

3    

9    

1    

7    

9    .    Г    р    у    н    т    
8    .    П    о    л    і    с    т    и    р    о    л    (    т    е    п    л    о    і    з    о    л    я    т    о    р    )    б    =    2    0    -    2    5    м    м    
7    .    П    о    л    і    е    т    и    л    е    н    о    в    а    п    л    і    в    к    а    
6    .    Г    р    а    в    і    й    б    =    2    5    0    -    3    0    0    м    м    
5    .    П    о    р    и    с    т    и    й    б    е    т    о    н    б    =    8    0    -    1    0    0    м    м    
4    .    П    е    р    ф    о    р    о    в    а    н    а    т    о    н    к    о    л    и    с    т    о    в    а    т    р    у    б    а    d    =    9    0    -    1    1    0    м    м    
3    .    З    б    і    р    н    и    й    к    о    л    е    к    т    о    р    
2    .    П    о    в    і    т    р    о    н    а    г    р    і    в    а    ю    ч    и    й    а    п    а    р    а    т    "    V    o    l    c    a    n    o    "    
1    .    Е    л    е    к    т    р    о    в    е    н    т    и    л    я    т    о    р    "    V    o    r    t    "    

 Рис. 1. Покрівля споруди типу «Зимовий сад» 

 

В ґрунті для краплинного та загального поливу рослин влаштовують 

перфоровані труби, перфорацію виконують кроком 10-15 см.  

У споруді проектуватиметься повітряне опалення із генератором 

тепла – калорифером та вентилятором. 

Всередині зимового саду влаштовують систему автоматичного 

керування мікрокліматом, яка складається з блоку керування (контролера 

мікроклімату), блоку ручного керування, релейної комутації та набору 

датчиків, що вимірюють температуру і вологість повітря в центрі споруди; 

концентрацію СО2; температуру скління; температуру ґрунту; температуру 

повітря в верхній точці приміщення; температуру повітря по периметру 

зимового саду; температуру теплоносія в усіх контурах обігріву. Всі 

датчики температури повітря та вологості розташовані у вентилюючих 

комірках. Збір даних та головне керування мікрокліматом виконує 

контролер, який передає всі вимірювання на персональний комп’ютер [3]. 

Здійснено вибір та обґрунтування варіантів раціональних, 

принципових та конструктивних рішень реалізації споруди типу «Зимовий 

сад». 

На підставі теоретичного аналізу тепломасообмінних процесів 

досліджуваної споруди типу «Зимовий сад» виведені узагальнені 

функціональні залежності, що пов’язують між собою основні параметри 

мікроклімату (розрахункові температури, швидкість вітру, вологість, 



«Молодь, освіта, наука 2020» 

53 
 

коефіцієнт теплопередачі, теплопровідності), придатні для практичних 

розрахунків при попередній оцінці та вибору їх раціональних параметрів 

на стадії ескізного проектування. 

Проведено розрахунок системи опалення зимового саду за 

розробленою методикою та визначено: потужність системи опалення 

4990опQ Вт ; температура грунту у вертикальному перерізі над трубою 
0

1 27,5t C ; об’ємна витрата повітря в початковому перерізі 

повітророзподільника 3 3

0 0,14 / 504 /L м с м год  ; пораховано відносну 

площу отворів перфорації, їх діаметр, кількість та відстань між ними; 

необхідний повний тиск на початку повітророзподільника 3,9ПP Па ; 

сумарна сонячна радіація 
/ 219,25 /pq Вт м ; кількість теплової енергії, що 

потрапляє в споруду за рахунок сонячної радіації 
27,95 /pq Вт м . 
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ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА РЕГУЛЯРНИЙ 

МІКРОРЕЛЬЄФ ШЛИФОВАЛЬНОГ КОЛА 

 

Однієї з головних проблем сучасного машинобудування є проблема 

підвищення надійності і довговічності машин і механізмів. Рішення даної 

проблеми в значній мірі залежить від поліпшення якісних і 

експлуатаційних характеристик деталей. У технології машинобудування є 

великі резерви поліпшення експлуатаційних властивостей деталей машин 

за рахунок мікрорельєфу на робочих поверхнях. Використовувані в цей час 

способи одержання рельєфного мікрорельєфу передбачають введення 

додаткових операцій, для виконання яких необхідно спеціальне 

устаткування, що збільшує собівартість і підвищує трудомісткість 

виготовлення [1].  

Виникає необхідність розробки і дослідження такої технології 

виготовлення деталей підшипників, що передбачає формування 

регулярного мікрорельєфу оброблюваних поверхонь на традиційних 

фінішних операціях шліфування і абразивного доведення. Властивості 

абразивного кола впливають на його працездатність. Зернистість абразиву, 
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концентрація зерен і діаметр кола визначають число зерен, що 

розташовуються на елементарних ріжучих контурах, а це впливає 

відповідним чином на параметри і стабільність регулярного мікрорельєфу 

шліфованої поверхні. Істотним параметром регулярного мікрорельєфу є 

величина радіуса закруглення мікронерівностей r, що залежить від часу 

суперфінишування tcф шорсткості яка  одержується на операції шліфування 

рис.1 

 
Рис. 1. Експериментальні залежності радіуса закруглення вершин 

мікронерівностей регулярного мікрорельєфу r від часу 

суперфінішування при різних параметрах параметра Ra 

Важливими характеристиками для доріжок кочення, що впливають 

на їхні експлуатаційні властивості, підшипників є відхилення від круглості 

і волнистість рис. 2 

.  

Рис. 2. Експериментальні залежності точності геометричної форми кілець 

від точності суперфінішування при різній шорсткості шліфованої поверхні 

 

З рис. 2 ми бачимо, що ці показники залежать від часу обробки на 

суперфінішній операції.  
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Найбільш важливим технологічним фактором, що впливає на якісні 

характеристики оброблюваної поверхні при суперфінішуванні є час 

обробки t рис. 3. 

 
Рис. 3. Експериментальні залежності середнього арифметичного 

відхилення профілю Ra і середнього квадратичного відхилення висот 

мікронерівностей від часу суперфінішування t при різній шорсткості 

шліфованої поверхні 

 

З отриманих залежностей ми бачимо, що найбільше зменшення 

висоти мікронерівностей відбувається за перші 5...6 секунд, а подальше 

збільшення часу обробки не приводить до помітного зменшення висоти 

мікронерівностей обробленої поверхні.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АПАРАТІВ ПОВІТРЯНОГО 

ОХОЛОДЖЕННЯ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ КОМБІНОВАНИХ 

ГАЗОПАРОТУРБІННИХ УСТАНОВОК. 

 

Вступна частина. Перспективним напрямком розвитку 
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газотурбінних установок є застосування складних циклів з використанням 

парових котлів декількох тисків з утилізаційними паровими турбінами – 

комбінованих газопаротурбінних установок (КГПТУ), коефіцієнт корисної 

дії яких досягає 55 % [1, 2]. Проте данні установки характеризуються 

великими масо-габаритними показниками (внаслідок використання великої 

кількості теплообмінного обладнання) і значними затратами енергії на 

власні потреби. 

Одніми з найбільш енергозатратних систем таких установок є 

системи водяного охолодження конденсаторів, в яких використовуються 

потужні нагнітачі для прокачування через конденсатор великої кількості 

холодної води, яка циркулює по замкненому контуру і охолоджується у 

градирнях [3]. У випадках, коли джерело для поповнення втрат води у 

градирнях відсутнє, використовують апарати повітряного охолодження 

(АПО), в яких вода охолоджується у теплообмінниках повітрям, що 

нагнітається вентиляторами. В даному випадку маса і габарити установки, 

а також споживання енергії ще збільшуються. 

Метою роботи є зменшення масо–габиратних показників і втрат 

енергії на власні потреби у комбінованих газопаротурбінних установках за 

рахунок підвищення ефективності АПО систем охолодження 

конденсаторів. 

Основна частина.  
Апарати повітряного охолодження [4] застосовуються для 

охолоджнення парових і парорідинних середовищ у технологічних 

процесах хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної, нафтової і газової 

галузей промисловості, включаючи транспорт газу, магістральні і  

компресорні станції. Апарат повітряного охолодження складається з 

теплообмінної секції, металевій несучій  конструкції, і системи подачі 

повітря, яка включає вентилятор із приводом від електродвигуна і дифузор 

з колектором. 

Теплообмінна секція складається із декількох трубних секцій, 

зібраних із оребрених біметалічних труб. Секції монтуються на металевій 

конструкції. На окремій рамі розміщується привід з колесом вентилятора. 

Колесо вентилятора, обертаючись в порожнині колектора, проганяє 

повітря через міжтрубний простір секцій, охолоджуючи продукт.  

Основною причиною низької ефективності АПО, як і інших 

теплообмінників з газовими теплоносіями, є малі коефіцієнти тепловіддачі 

зі сторони повітря. Збільшити тепловіддачу за рахунок швидкості повітря 

не є можливим, бо це приведе до різкого зростання втрат тиску у апараті і, 

як наслідок, до збільшення потужності вентиляторів. Тому для підвищення 

тепловіддачі з боку повітря використовують оребрені труби. Наразі 

найбільш розповсюдженим типом оребрення є круглі спіральні ребра. 

Проте його використання не вирішує проблему повністю, і АПО досі 
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являються одним з найбільш матеріалоємних та енергоємних елементів 

установок. 

В останній час були розроблені і вводяться у виробництво нові типи 

оребрених труб з різного роду інтенсифікаторами тепловіддачі [5–7]: 

- овальні та плоскоовальні труби з колективним оребренням; 

- плоскоовальні труби з високим прямокутним оребренням, що має 

вирізи у лобовій та кормовій частинах труб; 

- круглі труби з овальним оребренням; 

- краплеподібні труби з прямокутним оребренням та інш. 

Таким чином, досягти поставленої мети дослідження можливо 

шляхом вибору оптимальної поверхні теплообміну та її геометричних 

параметрів, які б забезпечили максимальну ефективність теплообмінної 

секції АПО при заданих втратах тиску. Для цього, виходячи із 

рекомендацій, що приведені у [5, 8], була складена методика розрахунку 

теплообмінної секції АПО. Розрахунок проводиться в такій послідовності: 

- вибирається тип поверхні теплообміну і її геометричні 

характеристики; 

- розраховуються теплофізичні властивості теплоносіїв; 

- за заданими температурами і витратою води визначається кількість 

теплоти, яка передана в теплообмінниках 

- з рівняння теплового балансу визначається витрата повітря; 

- визначається середній температурний перепад; 

- задаються швидкості теплоносіїв; 

- визначається коефіцієнти тепловіддачі; 

- визначається коефіцієнт теплопередачі; 

- визначається площа поверхні теплообміну; 

- визначаються площі для проходу теплоносіїв; 

- визначаються розміри основних елементів теплообмінника і його 

габаритні розміри; 

- якщо втрати тиску у АПО не відповідають заданим, уточнюються 

швидкості теплоносіїв і розрахунок повторюється. 

За результатами розрахунків різних типів поверхонь теплообміну 

обирається варіант з найменшою площею, який при заданих параметрах 

теплоносіїв буде відповідати найбільшій ефективності АПО. 

 

Висновки. Однією з найбільш габаритних та енергозатратних систем 

комбінованих газопаротурбінних установок є системи водяного 

охолодження конденсаторів, в яких використовуються апарати повітряного 

охолодження. Основною причиною низької ефективності АПО  є малі 

коефіцієнти тепловіддачі зі сторони повітря. Для підвищення ефективності 

АПО пропонується використати нові типи оребрених труб з різного роду 

інтенсифікаторами тепловіддачі. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ 

НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ 

ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ 

 

У сучасних умовах різноманіття способів зміцнення і відновлення 

поверхонь пар тертя завдання вибору ефективного і оптимального варіанта 

є актуальною.  Тертьові поверхні  деталей машин і приладів (наприклад, 

внутрішня поверхня циліндрів двигунів внутрішнього згоряння, зуби 

шестерень редуктора) зазнають зношування, тому повинні бути більш 

стійкими, до дії тертя, високих температур, корозії і т.д.  

Існують різні способи поверхневого зміцнення деталей: хіміко-

термічна обробка, поверхневе загартування, легування поверхні деталі 

наплавленням сплавів, зміцнення з використанням концентрованого 

потоку енергії. Одним зі способів поверхневого зміцнення деталі або її 

елементів є електроіскрове легування (ЕІЛ), яке супроводжується різними 

фізико-хімічними перетвореннями поверхневого зміцненого шару деталі. 

Методом електроіскрового легування формуються структури і властивості 

поверхневих шарів, які досліджувалися вченими Б.Р. Лазоренко и Н.И. 
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Лазоренко, Л.С. Палатник, Б.Н. Золотых, Г.В.Самсонов, А.Д.Верхотуров, 

А.Е. Гитлевич, Г.П. Иванов, В.А. Ким. Електроіскрове легування дозволяє 

підвищити твердість, зносостійкість, жаростійкість, корозійну стійкість, 

знизити коефіцієнт тертя оброблених поверхонь, а також відновити 

розміри зношеної деталі, додавши обробленої поверхні унікальні 

властивості.  

Сутність процесу електроіскрового легування полягає в електричній 

ерозії матеріалів при іскровому розряді в газовому середовищі (повітря, 

вуглекислий і інертний гази), полярного переносу продуктів ерозії з анода 

(електрод) на катод (деталь), на поверхні катода формується шар певного 

складу і структури. Сформований шар визначається складом, 

властивостями матеріалу електрода, технологічними параметрами і 

отриманої структури при електроіскровому легуванні. Як і всякий новий 

технологічний процес, електроіскрове легування має свої особливості, які 

ретельно вивчаються. 

Процес електроіскрового легування можна представити в 

наступному виді. При зближенні легуючого електрода (анод) з поверхнею 

деталі (катод), прикладається імпульсна напруга, на певній відстані 

відбувається іскровий розряд тривалістю близько 10
-6

 – 10
-3

 с. У точці 

іскрового розряду на поверхні електрода метал розігрівається і частково 

випаровується. Краплі розплавленого металу з анода спрямовуються до 

поверхні катода під дією електромагнітного поля. Після закінчення дії 

імпульсу струму рух не припиняється, краплі металу досягають поверхні 

деталі. Досягши поверхні деталі, розплавлені частки електрода 

проникають в розплавлену лунку на поверхні деталі і змішуються з 

основним металом деталі. Оскільки електроди при іскровому розряді 

перебувають між собою в кінематичному зв'язку, слідом за обложеними 

частками поверхня, що зміцнюється зазнає ударно-вібраційного впливу. 

Протягом кожного циклу контактної взаємодії між електронами 

утворюються і миттєво руйнуються мікролокальні містки зварювання, що 

викликають додаткову до механічного впливу пластичну деформацію 

поверхневих шарів які зміцнюються. Енергетичний вплив високої 

концентрації стимулює протікання термохімічних, газодинамічних і 

дифузійних процесів [1; 3].  

Крім чисто механічного перемішування часток розплавленого 

металу обох електродів під дією високих температур і тиску, що 

розбудовуються в каналі розряду, у поверхневих шарах електродів 

відбуваються і дифузійні процеси. Процес легування протікає в 

газоподібному середовищі, тому розплавлені частки на своєму шляху 

вступають у взаємодію із цим середовищем і утворюють зміцнюючий шар, 

що відрізняється своїми фізико-хімічними властивостями від властивостей 

легуючого і легуючого металів [3].  
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У якості легуючого матеріалу використовуються різні карбідні і 

боридні з'єднання тугоплавких металів. Карбідні і боридні з'єднання мають 

малу хімічну активність, а тому при їхнім застосуванні не пред'являється 

високих вимог до робочого середовища. Вони утворюють гарне покриття, 

але з порівняно поганою якістю поверхні, і тому деталі, що працюють на 

тертя, необхідно шліфувати. Деталі, леговані карбідами і боридами, мають 

високу зносостійкість і твердістю. Для легування застосовуються: 

вольфрам, молібден, реній і хром. Якщо необхідно на деталь або елементи 

деталі нанести антифрикційний шар, який, знижує коефіцієнт тертя 

поверхонь, збільшує довговічність і надійність роботи деталей, то для 

легування застосовують: олово, свинець, вісмут, індій, графіт. Ці матеріали 

легко окисняться, а тому легування роблять у нейтральних газах. 

Корозійну стійкість деталі можна підвищити, зробивши її легування 

графітом, кремнієм, алюмінієм або ферохромом [1, 2].  

Електроіскрове легування забезпечує дуже міцний зв'язок 

зміцненого шару з легуємим металом. Проведені дослідження зміцнених 

деталей при знакозмінних навантаженнях і температурах показують, що 

зміцнений шар не відшаровується навіть у випадку нанесення покриття 

карбідними матеріалами (наприклад, карбідом вольфраму або 

металокерамічними сплавами). Це пояснюється тим, що між зміцненим 

шаром і легуємим металом є дифузійний зв'язок. Під дифузією розуміється 

перемішування або проникнення одного речовини в інше за рахунок 

теплового руху молекул контактуємих речовин [2].  

Широке застосування цього способу в машинобудуванні 

стримується відсутністю довідкового матеріалу по технологічних 

параметрах режимів зміцнення, вибору електродного матеріалу й 

визначенні області раціональної експлуатації зміцнених поверхонь. У 

процесі ЕІЛ бере участь легуючий електрод (анод), оброблювана поверхня 

деталі (катод) і міжелектродне середовище, варіюючи якими стає 

можливим цілеспрямовано управляти формуванням експлуатаційних 

властивостей.  

Таким чином, формування зміцнених приповерхніх шарів є 

комплексним результатом зміни більших структурних механізмів, які 

неможливо описати єдиною математичною моделлю, тому застосовується 

термодинамічний аналіз перерахованих процесів.  
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ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЮ ОБРОБКОЮ 

 

Одним із прогресивних методів зміцнення поверхонь тертя є 

електромеханічна обробка [1, 2, 4].  

Зміцнення зубчастих коліс можна здійснювати  взаємним 

обкатуванням двох стиснутих коліс з пропусканням між контактуючими 

поверхнями електричного струму близько 2…4 тис. ампер при напрузі 

3…6В [1]. Схема такого зміцнення приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1.  Схема зміцнення зубчастих коліс 

 

Одна з оброблюваних шестерень 13 кріпиться за допомогою гайки на 

шпинделі верстата 14. Інша шестерня встановлюється на повзунові 6, що 

переміщається під дією пружини 5 в пазу корпусу пристосування 4, 

встановленого на столі 2 станини 1 верстата. В отвір повзуна запрессована 

ізоляційна втулка 7 з нерухомим валом 11, виготовленим з латуні. На вал 

нагвинчується латунна різьбова втулка 12, на якій нерухомо кріпиться за 

допомогою барабана 10 нижня обробляється шестерня 13. На барабан 

намотаний трос 9 з вантажем 8 на кінці. Обертанням гвинта 3 через 

пружину 5 здійснюється підтискання нижньої шестерні до верхньої. 

Вантаж 8 також забезпечує постійний тиск в контакті шестерень 13. За 

допомогою струмопровідних шин 15 вторинна обмотка понижуючого 
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трансформатора 16 з'єднана з валом 11 і через ковзний контакт зі 

шпинделем верстата 14. Нижня шестерня в процесі обертання верхньої 

шестерні обкатується по ній. Зміною напрямку обертання шпинделя можна 

зміцнювати обидві робочі поверхні зубів. 

В зоні контакту зубів виділяється велика кількість теплоти, що 

швидко нагріває контактуючі поверхні зубів до температури, вище точки 

АС3. Після проходження інструментом зони контакту тепло інтенсивно 

відводиться від поверхні всередину деталі а також за рахунок додаткового 

охолодження емульсією або іншою охолоджувальною рідиною. Поверхні 

зубів при цьому загартуються на певну глибину, яка залежить від 

швидкості обертання шпинделя, щільності струму і тиску між шестернями.  

При такій обробці зміцнюються тільки робочі поверхні зубів. 

Тривалість процесу всього 3...4 хв. Результати порівняльного аналізу 

зносостікості зубчастого колеса з сталі 45 [1] нормалізованого (1), 

обробленого електромеханічним методом (2) та загартованого (3) 

приведені на рис. 2. 

 

  
Рисунок 2 - Криві зносу (w) зубчастих коліс залежно від часу 

випробування (t): 

 

Зносостійкість електромеханічно зміцненої шестерні майже не 

поступається зносостійкості загартованої шестірні.  Але перевагою є те, 

що процес  «нагрівання-видержка-деформування-охолодження» 

виконується швидко і в обмеженій зоні, і відрізняється низькими 

енерговитратами та екологічною чистотою. В поверхневому шарі 

матеріалу деталі формується зміцнений «білий шар» [5] - унікальна 

структура наноструктурного мартенситу, який має високу міцність і 

зносостійкість. 

Поверхні вигладжуються і припрацьовуються одна до другої, що 

зменшує шорсткість та інші геометричні відхилення функціональних 

поверхонь, віддсутнє жолоблення деталі  та окислення і зневуглецювання 

поверхні, витрачається значно менше енергії у відзнаку від звичайного 

гартування. Метод може виконуватися на металоріжучому обладнанні і 

має високу продуктивність.  
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Таким чином, електромеханічне зміцнення є високопродуктивним і 

економічним методом підвищення зносостійкості зубчастих коліс, 

допустимим для впровадження у виробництво.  
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РЕЖИМ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СВЕРДЛА ЗІ ШВИДКОРІЖУЧОЇ 

СТАЛІ Р6АМ5 

 

Стандартний спосіб термічної обробки свердла зі швидкоріжучої 

сталі Р6АМ5 який включає загартування від 1240-1260
о
С у маслі й 

трикратна відпустка при 550-570
о
С. Цей стандартний спосіб не забезпечує 

одержання максимально високого рівня зносостійкості. Це пов'язане з тим, 

що при багаторазовій високій відпустці в процесі кожного наступного 

нагрівання відпускається мартенсит, що утворюється із залишкового 

аустеніту при охолодженні після попереднього відпустки. У результаті 

матриця сталі складається з високовідпущеного низьковуглецевого 

мартенситу, який не має максимальну зносостійкість.  

У якості режиму - 2 обраний спосіб термічної обробки свердла зі 

швидкорізальної Р6АМ5 сталі найбільш близький по технічній сутності до 

стандартного способу термічної обробки, що і включає загартування від 

1240-1260
о
С, відпустка при 550-570

о
С, обробку холодом і відпустка при 

380-400
о
С. Однак даний спосіб термообробки не забезпечує свердлу зі 

швидкорізальної сталі Р6АМ5 максимальної зносостійкості, тому що після 

відпустки при 400
о
С у мартенситі стали Р6АМ5 зберігається приблизно 0,2 

мас. вуглецю що відповідає концентрації вуглецю в мартенситі 

швидкорізальних сталей, підданих стандартній трикратній відпустці при 

560
о
С. Отже, після проведення відповідно до  режиму - 2 заключної 

відпустки при 380-400
о
С матриця сталі складається з низьковуглецевого 

http://www1.vstu.ru/razrabotka/tekhnologiya-elektromekhanichesk.html
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мартенситу, що не володіє максимальною зносостійкістю, як і у випадку 

стандартного способу термообробки швидкорізальної сталі. 

Метою режиму термічної обробки є підвищення зносостійкості 

свердла зі швидкорізальної сталі Р6АМ5. Ціль досягається тим, що згідно 

із пропонованим режимом - 3 способу термічної обробки свердла зі 

швидкорізальної сталі Р6АМ5, що включає загартування, 

високотемпературна однократна відпустка і остаточна відпустку, 

загартування проводять від температури, що перевищує на 20-40
о
С 

стандартну температуру загартування, а остаточну відпустку проводять 

при 170-370
о
С. Після високотемпературної відпустки можливе проведення 

обробки холодом.  

При загартуванні від підвищених температур внаслідок більш 

інтенсивного розчинення карбідних фаз збільшується насичення 

мартенситу і залишкового аустеніту вуглецем і легуючими елементами 

заміщення (Cr, Mo, W, V). Азот при більш високих температурах 

перешкоджає росту зерна. Це забезпечує ріст міцності мартенситу і 

посилення ефекту дисперсійного твердіння при високій відпустці. При 

загартуванні від температур 1270-1290
о
С вміст залишкового аустеніту в 

даній сталі досягає 40% (після загартування від 1250
о
С у структурі 

присутня порядку 30% аустеніту). Однократна відпустка при 560
о
С (1 г) з 

наступним охолодженням на повітрі приводить до виникнення приблизно 

30% невідпущеного мартенситу. Залишкового аустеніту зберігається до 

10%. Після остаточної відпустки при 170-370
о
С (2 г) у сталі поряд з 

карбідною фазою присутня матриця зі структурою, що складається з 60% 

високовідпущеного мартенситу, 30% низьковідпущеного мартенситу і до 

10% метастабільного залишкового аустеніту. У випадку проведення після 

високотемпературної відпустки обробки холодом при -196
о
С (10-20 хв) в 

структурі зберігається не більш 5% залишкового аустеніту і відповідно 

зростає частка низьковідпущеного мартенситу, що відрізняється 

підвищеною зносостійкістю в порівнянні з високовідпущеним 

мартенситом.  

Підвищена зносостійкість низьковідпущеного мартенситу пов'язана з 

більш високим змістом у ньому вуглецю, що обумовлює не тільки значну 

вихідну твердість, але і здатність даного мартенситу до зміцнення при 

зношуванні внаслідок розвитку деформаційного динамічного старіння при 

терті. Підвищена температура загартування (1270-1290
о
С) забезпечує ріст 

кількості і ступені легованості зносостійкого низьковідпущеного 

мартенситу. Наявність низьковідпущеного (тетрагонального) мартенситу 

обумовлює також підвищений рівень залишкових стискаючих напруг, що 

сприятливо впливають на контактну міцність поверхні сталевих виробів. 

Зниження температури остаточної відпустки нижче нижньої границі 

оптимального інтервалу, тобто менш 170
о
С, недоцільно, оскільки не 

підвищує зносостійкість сталі, а в'язкість і пластичність стали 
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продовжують падати (найбільшою в'язкістю загартована сталь Р6АМ5 має 

після відпустки при 270-320
о
С, а найменшої при температурі 

дисперсійного твердіння 550
о
С і при температурах нижче 170

о
С). 

Збільшення ж температури остаточної відпустки вище верхньої межі 

(370
о
С) також недоцільно, оскільки спричиняє значне збідніння 

мартенситу вуглецем, що знижує зносостійкість матеріалу, а також 

зменшення в'язкості і пластичності стали.  

За результатами дослідження режим 3 термообробки свердла зі 

швидкорізальної сталі Р6АМ5 підвищує зносостійкість сталі в порівнянні з 

відомими способами термічної обробки.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ У КОМБІНОВАНИХ 

ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВКАХ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ 

НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОГО ТЕПЛА  

 

Вступна частина. Розробка нових і модернізація існуючих 

енергетичних установок з метою підвищення ефективності використання 

палива є актуальною задачею сучасності. В зв'язку з цим в енергетиці все 

більше застосування знаходять газотурбінні установки складних циклів: з 

регенерацією теплоти вихлопних газів двигуна (досягнутий рівень ККД до 

45 %), комбіновані газопаротурбінні установки (45–55 %), установки з 

впорскуванням пари та ті, що працюють за схемою "Водолій", (42–45 %). 

Незважаючи на високий рівень коефіцієнтів корисної дії цих установок, в 

них втрачається більша частина тепла (50–60 %), що виділилася при 

згоряння палива [1-6]. 

Метою роботи є підвищення паливної економічності комбінованих 

газотурбінних установок за рахунок утилізації низькопотенційного тепла. 

Основна частина. Найбільша кількість тепла у комбінованих 

газотурбінних установках виділяється у конденсаторі парової турбіни і у 

системі охолодження контактного конденсатора установок типу "Водолій". 

Так, у комбінованій установці на базі ГТУ потужністю 25 МВт з паровою 

турбіною потужністю 6–7 МВт в конденсаторі парової турбіни виділяється 

19–21 МВт тепла. Від установки "Водолій" потужністю 16 МВт система 

охолодження відводить 15–18 МВт тепла. Таким чином, кількість 
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бросового тепла у цих установках досягає потужності основного двигуна 

[4, 6]. Це тепло можливо використовувати для теплопостачання житлових 

мікрорайонів, комунальних об'єктів та інш. Крім цього, утилізація цього 

тепла призведе до зниження енергії, що споживає система охолодження 

для привода нагнітачів і вентиляторів градирень та апаратів повітряного 

охолодження (АПО). 

Основною перешкодою для реалізації даного рішення є низький 

температурний потенціал (20–30 С) води у системі охолодження [6], що 

перешкоджає її використанню для теплопостачання, оскільки більшість 

споживачів тепла використовують, так зване, високотемпературне тепло. 

Системи центрального опалення звичайного типу з домовими котельнями 

або підключені до районних котелень та теплоелектроцентралей мають 

температуру теплоносіїв до 100С [2–3]. 

Таким чином, для ефективного використання бросової енергії 

комбінованих газотурбінних установок необхідно вирішити задачу 

підвищення її температурного потенціалу до рівня 80–100С. Таке 

перетворення теплоти можливо виконати у теплонасосних установках 

(ТНУ).  

Основним елементом ТНУ є тепловий насос, який передає тепло від 

джерела низькотемпературного тепла (ДНТ) до споживача 

високотемпературного тепла (СВТ). У випадку, коли ДНТ і СВТ розміщені 

на великій відстані від теплового насоса, ТНУ обладнується двома 

контурами: високотемпературним та низькотемпературним. У 

низькотемпературному контурі проміжний теплоносій подається насосом 

до теплообмінника де підігрівається теплом ДНТ, а потім потупає до 

теплового насосу. Тепло, отримане у тепловому насосі, передається 

високотемпературному теплоносію, який подається до теплообмінника і 

підігріває СВТ. У основі роботи теплового насоса, як і холодильної 

машини, покладено зворотній цикл Карно [7, 8]. 

На сьогодня широке розповсюдження отримали парокомпресорні та 

абсорбційні (водоаміачні та бромістолітієві) ТНУ. Розробляються також 

струминні теплові насоси, різні варіанти компресорних установок на 

водяній парі і т. інш. Для забезпечення роботи ТНУ можуть 

використовуватись різні види енергії: електрична, теплова від спалювання 

органічного палива, тепло пари або гарячої води, тепло вихлопних газів [7, 

8]. 

Слід врахувати, що однією з особливостей роботи теплової мережі є 

суттєва зміна споживання тепла протягом року. В залежності від типу і 

кількості теплових споживачів може виникнути ситуація, коли тепла, що 

виділяється у конденсаторі і передається тепловим насосом, буде більше 

ніж необхідно. У даному випадку частину тепла доведеться скидати до 

навколишнього середовища через АПО. 

Для досягнення поставленої мети дослідження і забезпечення 
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найбільшої ефективності використання тепла палива в установці 

розроблена наступна методика розрахунків: 

 обирається тип ТНУ та джерело енергії для її роботи; 

 визначається вплив температури води у системі охолодження на 

ККД установки, ефективність роботи ТНУ, кількість тепла, що передається 

споживачам; 

 обирається оптимальна схема підключення ТНУ до системи 

охолодження установки (послідовно з АПО, паралельно); 

 визначаються оптимальні параметри ТНУ (температури робочого 

тіла, температурні перепади у теплообмінниках), які забезпечують 

максимальні значення коефіцієнта використання тепла установки; 

 розраховується економічна ефективність використання ТНУ з 

врахуванням діючих тарифів на електричну та теплову енергії. 

Попереднє оцінювання використання ТНУ для утилізації тепла 

системи охолодження комбінованих газотурбінних установок показало 

можливість збільшення їх коефіцієнту використання теплоти палива вище 

90 %. 

Висновки. Незважаючи на високий коефіцієнт корисної дії 

комбінованих установок, більше 50 % тепла, що виділилося при згорянні 

палива, викидається до навколишнього середовища. Значна частина цієї 

енергії приходиться на систему охолодження конденсаторів парових 

турбін. 

Основною перешкодою для утилізації цього тепла є його низький 

температурний потенціал (20–50С). Для теплопостачання житлових 

будівель та комунальних об'єктів необхідно підвищити його потенціал до 

80–100С, що можливо виконати у теплонасосних установках.  

Попереднє оцінювання використання ТНУ для утилізації тепла 

системи охолодження комбінованих газотурбінних установок показало 

можливість підвищення їх коефіцієнту використання теплоти вище 90 %. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ 

НЕЗВ'ЯЗАНИМ АБРАЗИВОМ 

 

На даний час остаточна обробка переважно проводиться із 

застосуванням абразивних інструментів або середовищ. До методів 

обробки деталей вільним абразивом відносять [1, 2]: вібраційну обробку, 

відцентрово-ротаційну обробку, струйно-абразивну обробку, 

турбоабразивную обробку, обробку вільним абразивом, ущільненим 

інерційними силами, магнітно-абразивне полірування і галтовку. 

Класифікувати методи обробки вільними абразивами в залежності 

технологічних параметрів можна по ряду ознак: типу абразивного 

середовища, необхідності закріплення заготовок, головному руху, 

кількості одночасно оброблюваних заготовок, характеру впливу 

інструмента, напрямку слідів обробки.  

Обробка внутрішніх циліндричних поверхонь має ряд складностей, 

пов'язаних з обмеженим доступом у зону обробки, а також із 

забезпеченням високої продуктивності і економічності. Деталі, до яких 

пред'являються високі вимоги по якості поверхні, у першу чергу містять 

поверхні, що працюють в умовах тертя ковзання або кочення - деталі 

двигуна автомобіля, підшипники і ін. Інший приклад великогабаритних 

деталей - трубні заготовки різного цільового призначення.  

Одним з перспективних є метод струйно-абразивної обробки, 

сутність якого полягає у використанні ефекту удару часток обробного 

матеріалу об оброблювану поверхню. Фізична картина процесу аналогічна 

зношуванню матеріалів, що перебувають під дією потоку часток. Крім 

знімання металу з поверхні, спостерігається її зміцнення і зміна 

мікрогеометрії, а в тонких поверхневих шарах виникають залишкові 

напруги стиску. Інший різновид методу - турбоабразивна обробка 

заснована на використанні техніки псевдоожиження сипучих матеріалів і 

полягає в створенні абразивного киплячого (псевдоожиженого) шару, у 

який поміщають оброблювану деталь, задаючи залежно від  її форми різні 

види руху. 

Методи обробки вільними абразивами мають загальні особливості, 

основні з яких наступні:  
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1) відсутність твердого кінематичного зв'язку інструмента і 

заготовки;  

2) низькотемпературний характер обробки;  

3) можливість обробки заготовок складної форми;  

4) "безрозмірний" характер обробки;  

5) підвищення мікротвердості поверхневого шару після обробки.  

Відомий спосіб   і обладнання, що його реалізує, для обробки 

деталей у псевдоожиженному шарі абразиву [3]. Даний спосіб 

призначений для обробки деталей типу кілець підшипників у закритій 

робочій камері з абразивним середовищем, у яке подається стиснене 

повітря через сопла в роликах з отворами. Так як спосіб реалізується 

тільки для обробки зовнішніх поверхонь виробів, тому не може бути прямо 

використаний для обробки внутрішніх поверхонь.  

На підставі проведеного аналізу поставлене завдання - підвищення 

продуктивності і економічності обробки внутрішніх циліндричних 

поверхонь великогабаритних заготовок [4, 5]. Поставлене завдання 

вирішується тим, що усередині оброблюваної циліндричної поверхні на 

частині заготовки 1 створюють герметичну робочу зону за допомогою двох 

заслінок 2, усередину якої поміщають абразивний матеріал, а подачу 

стисненого повітря здійснюють через сопла 3 (рис. 1). Абразивно-

повітряна суміш, яка при цьому утворюється, 4 постійно циркулює 

усередині робочої зони і робить обробку поверхні заготовки 1. У такий 

спосіб забезпечуються норми екологічної безпеки, тому що оператор не 

перебуває безпосередньо в зоні обробки. 

 

Рис. 1. Принципова схема обробки:  
1 - заготовка,2 - заслінки, 3 - сопла, 4 - абразивно-повітряна суміш, 

5 - стрижень, 6 - штуцер, 7 - шланг, 8 - ущільнення 

 

Для забезпечення постійної циркуляції абразивно-повітряної суміші 

4 сопла 3 розташовують симетрично по центру робочої зони. Стиснене 
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повітря в робочу зону подають через одну із заслінок 2 під тиском через 

стрижень 5, штуцер 6 і шланг 7. Величину тиску стисненого повітря 

вибирають залежно від  діаметра оброблюваної поверхні і необхідної 

продуктивності обробки з діапазону 3-10 ат. Циркуляція абразивно-

повітряної суміші 4 усередині герметичної робочої зони, можливість зміни 

тиску і застосування декількох сопів 3 для подачі стисненого повітря під 

тиском сприяють підвищенню продуктивності обробки.  

Технічний результат запропонованої схеми абразивної обробки 

полягає в підвищення продуктивності і економічності обробки внутрішніх 

поверхонь великогабаритних заготовок за рахунок створення герметичної 

робочої зони, у якій постійно циркулює абразивно-повітряна суміш.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Розвідані запаси викопної органіки достатні для сталої роботи 

теплової енергетики протягом багатьох десятиліть. За сучасними даними 

забезпеченість потреб світу в нафті й природному газі, виходячи з 

доведених видобувних ресурсів, оцінюється у 50–70 років, вугілля – більш 

ніж у 200 років. В останні 20–30 років ці терміни постійно коригуються у 

бік збільшення у результаті випереджаючих темпів геологорозвідки, 

вдосконалення технологій вилучення розвіданих запасів. 

Найбільш важливими проблемами перспективного розвитку теплової 

енергетики світу залишається, як і колись, подальше технологічне 

вдосконалення ТЕС з метою підвищення економічності, надійності та 
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екологічної чистоти виробництва електричної та теплової енергії. 

Підвищення ефективності ТЕС являє собою природний процес, що 

диктується необхідністю компенсації постійно зростаючих витрат 

паливного циклу. Розвідка, освоєння та експлуатація нових родовищ 

нафти, газу і вугілля, як і доробка існуючих, обходяться все більш високою 

ціною, і підтримка прийнятних цін на електричну енергію вимагає 

адекватного випереджального підвищення к.к.д. ТЕС. Крім цього, 

необхідність підвищення ефективності диктується й екологічними 

міркуваннями. 

 

Безпосередню екологічну небезпеку на локальному і регіональному 

рівнях створюють атмосферні викиди шкідливих речовин з продуктами 

згорання органічних палив – газоподібні оксиди сірки та азоту, тверді 

частинки (зола), легкі органічні сполуки (зокрема бензопірен), леткі 

сполуки важких металів (ртуті, ванадію, нікелю). Певну екологічну 

небезпеку становлять ТЕС і як масштабні забруднювачі водних басейнів. 

На частку сучасних ТЕС припадає до 70% промислового забору води з 

природних джерел, що складає значну частину водних ресурсів багатьох 

країн, які відчувають проблеми забезпечення прісною водою. Не можна не 

відзначити також істотного впливу теплової енергетики на прямі й непрямі 

зміни місцевих ландшафтів у процесах поховання золи та шлаків, 

видобутку, транспортування і зберігання палива. Практично всі 

перераховані впливи ТЕС можуть і повинні бути знижені до екологічно 

безпечного рівня як за рахунок підвищення К.К.Д., так і в результаті 

здійснення відомих та нових природоохоронних технологій, зокрема 

технологій уловлювання шкідливих речовин в технологічних процесах 
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підготовки палива, його спалювання та видалення газових і твердих 

продуктів згорання, безреагентних технологій підготовки води та ін. 

Зазначені заходи вимагають істотних витрат. Однак, як показують 

прогнозні дослідження, правильна організація послідовного впровадження 

усе більш ефективних, хоча і більш дорогих природоохоронних заходів зі 

зростанням можливостей світової економіки дозволить уникнути 

надмірних впливів цих витрат на ціну електричної енергії. Поряд з 

локальними впливами ТЕС світу все збільшує свій внесок в глобальні 

екологічні процеси, що ведуть, зокрема, до зміни клімату планети. Теплова 

енергетика служить одним з основних джерел викиду в атмосферу водяної 

пари, вуглекислого газу, пилу та інших компонент – поглиначів 

довгохвильового інфрачервоного випромінювання земної поверхні. 

Підвищення концентрації поглинаючих компонент атмосфери викликає 

так званий парниковий ефект – розігрів поверхні Землі короткохвильовим 

сонячним випромінюванням внаслідок погіршення умов її радіаційного 

охолодження через екрануючу дію поглинаючих компонентів атмосфери. 

Робота ТЕС супроводжується викидами багатьох парникових газів, 

основними з яких є водяна пара і вуглекислий газ, що утворюються при 

горінні всіх органічних палив. Викид водяної пари ТЕС не призводить до 

помітного зростання його концентрації в атмосфері, оскільки він дуже 

малий у порівнянні з природним випаровуванням води. Крім того, значна 

частина викидів ТЕС конденсується і видаляється з опадами. У той же час 

антропогенний викид вуглекислого газу, на відміну від пари, 

накопичується в атмосфері, сприяючи розвитку парникового ефекту. 

Щорічний викид СО2 усіма ТЕС світу наближається до 10 млрд. т 

вуглекислого газу, складаючи близько 30% всіх антропогенних викидів 

парникових газів в атмосферу планети. Викиди водяної пари стають 

помітними при роботі ТЕС на природному газі, однак при цьому 

зменшуються питомі викиди СО2. Прийнято вважати, що посилення 

парникового ефекту, зумовленого підвищенням концентрації вуглекислого 

газу в атмосфері, призводить до все більш помітного зростання 

температури планети, яке може мати глобальні катастрофічні наслідки вже 

в найближчому майбутньому. Дане твердження підтримується не всіма, 

але в силу значущості загрози воно вважається офіційно прийнятим. 

Результати прогнозних досліджень показують, що зростання виробництва 

електричної енергії в країнах, що розвиваються, буде відбуватися в 

основному за рахунок переважного використання власних запасів вугілля – 

первинного енергоносія, що дає найбільший викид СО2 на одиницю 

отриманої енергії. Для країн, що не мають достатніх його запасів, 

прогнозується зростання теплової енергетики на базі місцевих видів 

органічного палива, рослинної біомаси, промислових і побутових відходів. 
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Прогнозовані зовнішні умови майбутнього розвитку 

теплоенергетики світу визначають наступні довгострокові пріоритети її 

технологічного росту: 

• суттєве підвищення ефективності та екологічної безпеки теплової 

енергетики на твердому паливі із забезпеченням в перспективі близьких до 

нуля викидів шкідливих речовин; 

• суттєве підвищення ефективності електроенергетики на 

природному газі; 

• розвиток комбінованого виробництва електричної енергії та інших 

видів енергії; 

• розвиток економічно ефективних технологій отримання енергії з 

некондиційної та відновлювальної органіки; 

• розвиток технологій уловлювання та зберігання парникових газів. 

Відповідно до сучасних прогнозів, що враховують економічні 

наслідки зростання викидів забруднюючих речовин, найбільш швидкими 

темпами будуть розвиватися в найближчі десятиліття потужності ТЕС на 

вугіллі, а також на природному газі. Тому вдосконаленню і впровадженню 

нових ефективних технологій для ТЕС на твердому і газоподібному паливі 

приділяється найбільша увага. Поряд з цим отримують розвиток науково-

дослідні роботи, спрямовані на розробку перспективних технологій 

максимального уловлювання шкідливих речовин, у тому числі парникових 

газів, з продуктів згорання палива, забезпечення екологічної безпеки ТЕС. 
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ТЕПЛОВІ НАСОСИ НА ТРАНСПОРТІ 
 

Сучасна тенденція розвитку енергетичних комплексів на транспорті 

полягає в більш ефективному використанні паливно-енергетичних 

ресурсів. Розробляються двигуни з внутрішнім і зовнішнім згоранням 

палива з метою отримання максимально можливого ККД [1]. Створення 

гібридних енергосистем слід розглядати як перехідний період переводу 
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усіх транспортних засобів на електротягу з використанням теплових 

насосів. В якості прикладу можна згадати добре розроблений і такий, що 

промислово виготовляється гібридний двигун Lexus Rx400h. У цьому 

гібридному двигуні застосовано V-подібний шестициліндровий двигун 

потужністю 150 кВт і містяться два тягові електромотори по 200 кВт 

кожен, а також високовольтна акумуляторна батарея напругою 288 В. 

Тільки двигун має габарити 1500×900×1000 мм і вагу ~ 1000 кГ. Витрата 

бензину в міських умовах складає всього ~ 4 л на 100 км.  

Світова тенденція розвитку транспорту - це розробка гібридних 

пристроїв електротяги спільно з тепловими двигунами з переходом надалі 

повністю на електротягу, а в перспективі - включення в транспортні 

енергосистеми теплових насосів [1].  

Так в роботі [2] тепловий насос на автотранспорті використовувався 

для ефективного охолодження корпусу двигуна. Окрім цього теплові 

насоси застосовують і для підвищення температури в зимових умовах [3], а 

конкретно для зняття нальоту льоду на зовнішньому теплообміннику 

автомобіля, що працює на паливних елементах.  

В теперішній час  переконливо  доведено,  що  тільки теплові  насоси  

дозволяють  отримувати  коефіцієнт  перетворення  одного  виду енергії 

іншої більше одиниці. Важливо цей принцип реалізувати на транспортних 

засобах, в яких застосовуються теплові або електричні двигуни. Для цього 

увесь  бортовий  енергоблок  необхідно  перетворити  на  відкриту  

систему,  коли  при забезпеченні  відповідних  умов  внаслідок  взаємодії  з  

іншими енергосистемами виникає додатковий канал обміну енергіями.  

Щоб  якось  змінити  ситуацію  і  збільшити  коефіцієнт  

перетворення енергії, застосовується не закон збереження енергії, який 

справедливий для замкнутих і консервативних  систем,  а  закон  

перетворення  енергії,  сформульований Ломоносовим,  який  має місце  

для  відкритих  енергосистем.  Система  відкритого  енергокомплексу  із 

застосуванням  теплових  насосів, що дозволяє отримувати коефіцієнти 

перетворення більше одиниці, приведена на рис. 1. В цьому випадку 

використовуються два теплові насоси. Водяний тепловий насос 6 спільно з 

двигуном Стірлінга 7 забезпечує ефективне охолодження корпусу двигуна 

1, а повітряний тепловий насос 9 спільно з двигуном Стірлінга 8 відбирає  

теплову  енергію  від  вихлопних  газів  і  охолоджує  їх  до температури 

довкілля(Т6<ТО) і навіть нижче. В результаті забезпечуються умови для 

перекачування енергії з довкілля в створений енергоблок. 

Н.Г. Куць у своїй роботі «Вихровий тепловий насос на транспорті» 

розробив принципову схему транспортного гібридного енергокомплексу з 

електричною тягою і вихровим тепловим насосом. У вище названій роботі 

представлено аналіз гібридного автомобіля. Вихровий тепловий насос 

здатний повністю компенсувати потужність споживання електроенергії 

тяговими двигунами від акумуляторної батареї. При цьому габарити 
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складуть 700×350×350 мм, а вага - не більше 250 кг. Важливо відмітити 

наступний факт. При падінні температури довкілля до - 30ºС потужність, 

що виробляється, тепловим насосом падає тільки на 0,13%, тобто, 

практично не змінюється. Показана принципова можливість повністю 

забезпечити енергоспоживання транспортним засобом в процесі його руху 

від теплового насоса.  

 

 
Рис. 1 - Схема перетворення енергії згорілого палива в ДВЗ із застосуванням 

теплових насосів: 1 – корпус двигуна; 2 - камера згорання; 3 - водяне охолодження; 4 - 

механічний тяговий привід; 5 - повітряний радіатор; 6 - водяний тепловий насос; 7, 8 - 

двигун Стірлінга з лінійним генератором струму; 9 - повітряний тепловий насос. 

Область втрат : I - розігрівання двигуна; II - викид газів 

 

В якості прикладу роздивимось гібридну схему комплексу 

електротяги спільно з вихровим тепловим насосом. Принципова схема 

такої гібридної системи показана на рис. 2. Автошасі 1 через коробку 

передач 2 управляється мотором постійного струму 3, який живиться від 

акумулятора 8. Від акумулятора 8 живиться вентилятор 4. Вентилятор 4 в 

повітряному каналі 5 формує потік повітря. Потік повітря обертає 

повітряний генератор 6. Електрична потужність змінного струму, що 

виробляється, через випрямлювач 7 заряджає акумулятор 8. У такому 

пристрої акумулятор працює у буферній схемі. У приведеній гібридній 

схемі працюють спільно комплекс електротяги 1-3 і тепловий насос 4-7. 

Джерелом енергії є електричний акумулятор 8. Кожен комплекс 

складається з окремих блоків, стан розвитку яких визначають економічну 

ефективність застосування на транспорті такого гібридного енергетичного 

пристрою. Розглянемо кожен комплекс окремо з детальним аналізом 

вживаних енергетичних блоків.  

Вихровий тепловий насос є повітряним генератором, оснащеним 

вентилятором і поміщений спільно з вентилятором в замкнутий повітряний 

об'єм, як це показано на рис. 2. Вентилятор і повітряний генератор містять 

лопаті спеціальної конструкції, які описані в роботі [1]. При швидкості 

руху транспортного засобу 100 км/год вихровий тепловий насос при 

співвідношенні площ конфузора на вході вентилятора 1,2 тепловий насос з 

чотирма лопатями радіусу 15 см на вентиляторі і повітряному генераторі 

повністю забезпечить потужність в 150 кВт, яку виробляє бензиновий 
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двигун в гібриді Lexus Rx400h. Частота обертання лопатей у повітряному 

генераторі становить 4870 хв
-1

, що цілком допустимо для лопатей з дюралі 

товщиною 10 мм і довжиною 150 мм.  

 

 
Рис. 2 - Принципова схема застосування вихрового теплового насоса на 

транспорті з електротягою: 1 – автошасі; 2 - коробка передач; 3 - електромотор 

постійного струму; 4 - вентилятор; 5 - повітряний канал; 6 – повітряний генератор; 7 - 

випрямляч; 8 – акумулятор 

 

Виходить, що вихровий тепловий насос здатний повністю 

компенсувати потужність споживання електроенергії тяговими двигунами 

від акумуляторної батареї.  
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ТЕПЛОВІ НАСОСИ В АВІАЦІЇ 

 

Польоти літаків в земній атмосфері стали можливими тільки тому, 

що літак по відношенню до навколишнього середовища є відкритою 
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системою.  В результаті виникають лобове опір і підйомна сила крила 

літака.  При цьому двигуни, що працюють на борту літака,  долають тільки 

лобовий опір і підйом літака, а на обертання вентиляторів і турбін енергія 

черпається з навколишнього середовища. Природно припустити, що 

вентилятори, компресори і турбіни спільно з планером літака працюють як 

тепловий насос з досить високим коефіцієнтом перетворення ~ 13. Якщо 

літак є тепловим насосом по відношенню до навколишнього повітря, то вся 

його зовнішня поверхня є колектором теплового насоса.  Щоб такий 

колектор міг генерувати потужність 49500 к.с.  досить забезпечити 

різницю температур щодо навколишнього середовища. Тобто, що літак 

охолоджується в процесі польоту, свідчить його обмерзання.  Відомо, що 

працююча турбіна перетворює теплову енергію в механічну роботу, а 

потім в електричну енергію.  Така система являє собою теплову машину, 

яка працює по замкнутому термодинамічному циклу Брайтона.  

Вентилятор і компресор також працюють по замкнутому 

термодинамічному циклу Брайтона.  Це не викликає ніяких сумнівів, так як 

термодинамічний опис роботи теплової машини виходить з того, що 

термодинамічна система замкнута.  Коли розглядається робота двигуна 

внутрішнього згоряння, то в цьому випадку енергетична система дійсно 

замкнута, а в разі роботи двигунів із зовнішнім згорянням, політ літака, 

робота вентилятора, компресора і турбіни відбувається істотна взаємодія з 

навколишнім середовищем і тоді системи не є замкнутими.  В цьому 

випадку поступають таким чином.  Із загальної енергетичного комплексу 

виділяється контрольована її частина і розглядається вона, як замкнута 

термодинамічна система.  Тоді можливо зрозуміти, що відбувається, коли 

така система споживає або віддає якусь кількість енергії.  При цьому 

процеси взаємодії з навколишнім середовищем повністю виключаються.  

Однак, саме ці процеси в основному обумовлюють ефективність роботи 

теплової машини відкритого типу, тобто, визначають коефіцієнти 

взаємного перетворення різних видів енергій.  Якщо враховувати процеси, 

що забезпечують зовнішній енергозв'язок, то закон збереження енергії, 

сформульований Джоулем, застосовувати не дозволено.  Тоді слід 

застосовувати закон перетворення енергії, як його визначив Ломоносов.  

Така невелика відміна одного й іншого формулювань закону збереження 

енергії призводила до неправильного розуміння, як працює теплова 

машина відкритого типу.  Літак, що виконує політ, вентилятор, компресор 

і турбіна є енергосистемами відкритого типу аналогічно роботі теплового 

насоса.  У зв'язку з цим виникає мета: розглянути роботу теплових насосів, 

як відкритих енергосистем не з позицій термодинаміки, а із застосуванням 

молекулярно-кінетичної теорії, яка дозволяє описати роботу енергосистем 

як замкнутих, так і відкритих. 

Політ літака в атмосфері Землі відбувається з порівняно великими 

швидкостями.  Взаємодія з навколишнім середовищем виникає досить 
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ефективна.  Тому літак, що виконує політ в нерухомій атмосфері Землі, є 

відкритою енергосистемою.  Розглянемо в загальному вигляді, яким чином 

відбувається перетворення різних видів енергій у відкритих системах.  

Схематично взаємодія складних енергосистем показано на рис. 1. На цій 

схемі зображено незалежні енергетичні системи, в складі яких містяться 

1N  і 
2N  енергетичних підсистем кожна в своєму енергетичному стані і 

знаходяться в стані рівноваги, розділені енергією активації.   

Якщо рівновага порушується, то системи можуть якось взаємодіяти 

між собою.  Припустимо, що першою системі повідомляється енергія
1Q , 

величина якої більше енергії активації
aE .  Тоді виникне нерівноважний 

стан в першій системі з енергією )( 11 QE    і вона почне взаємодіяти з 

другої системою.  Виникне канал перекачування енергії від першої 

системи до другої по траєкторії А (див. Рис. 1).  Робота, яка буде при 

цьому отримана, складе: 211 EQEA     

 
Рис.  1 - Схематичне зображення перетворення енергії у відкритій 

енергосистемі 

Якщо друга система перебувала в стані '

22 EE  , то при '

21 EE   

виникне мимовільний перехід енергії від системи А в систему В. 

Коефіцієнт передачі енергії по каналу А, який визначається як відношення 

отриманого роботи до витраченої, визначиться наступним чином:  

11
1

1

'

2

1





Q

EE

Q

A
 .     (1) 

 Коефіцієнт передачі енергії, визначений таким чином, більше або 

дорівнює одиниці і він не є коефіцієнтом корисної дії, а його слід 

розглядати як коефіцієнт перетворення енергії двома цими системами по 

відношенню до зовнішнього впливу.   

Якщо ж друга система перебувала в стані ''

22 EE   і 1

''

2 EE  , то тоді 

1 .  В цьому випадку енергосистеми слід розглядати як спільно замкнуті 

або консервативні.  Для такої узагальненої системи коефіцієнт менше або 

дорівнює одиниці і є коефіцієнтом корисної дії.  В цьому випадку можна 

застосувати закон збереження енергії.  
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 При виникненні кругового процесу, частина енергії від другої 

системи до першої буде переходити по траєкторії В. Тоді отримана робота 

дорівнює 
21 QQA  .  Така ситуація виникає в теплових двигунах, де 

коефіцієнт корисної дії завжди менше одиниці.  

 Коли обидві енергосистеми відкриті і мають коливальними 

властивостями з власною частотою коливань, то таку загальну систему 

можна привести в резонансне стан, використовуючи періодичне збудження 

з порівняно малою енергією.  Якщо обурення здійснюється періодичною 

функцією )cos(0 tQQ  , то енергія, що купується відкритою коливальною 

системою
1N , дорівнює: 

22222

0

0
1

4)( 


CQ
Q ,      (2) 

де С - розмірний коефіцієнт пропорційності.  В резонансі 

001 2CQQ при коефіцієнті затухання 0 отримуємо 1Q .  За 

деякий час 1Q досягне енергії активації aE .  Робота, яку може зробити 

об'єднана система, дорівнює різниці
21 EE  , а коефіцієнт перетворення 

енергій в цьому випадку  

aE

EE 211


 .       (3) 

Звідси при 0aE коефіцієнт перетворення прямує до 

нескінченності.  Така ситуація виникає при позитивному коефіцієнті 

зворотного зв'язку.  Отже, використовуючи резонансні властивості 

відкритих енергосистем, коефіцієнт передачі енергій від однієї 

енергосистеми до другої може бути отримано найбільший максимальний, 

тобто, відкриті резонансні системи мають найкращі можливості 

перетворення енергій різних видів в складних енергетичних комплексах.   

В нестаціонарних умовах передача енергій по траєкторіях А і В (рис. 

1) змінюються з часом.  Ситуація стає більш складною.  Загальний підхід 

описати досить проблематично.  Тому в кожному конкретному випадку 

необхідно розробляти свій підхід і свою систему рівнянь з їх конкретним 

рішенням.   

У разі наявності природної різниці енергетичних станів довкілля є 

активною і виникає канал перекачування енергії від навколишнього 

середовища до відкритої системи в вигляді енергії 1Q .  Коефіцієнт 

взаємного перетворення енергій різних видів регулюється і може досягати 

великих значень, тобто, можливо реалізувати вибуховий механізм 

перекачування енергії. Відкрита енергосистема з активною навколишнім 

середовищем реалізується в природних умовах при роботі 

гідроелектростанцій, у вітроенергетиці, в процесі перетворення сонячної 

енергії, в кульової блискавки, а штучно при роботі кондиціонерів, 

повітряних гвинтів, вентиляторів, компресорів, турбін і при польотах 
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літаків.  У відкритих системах з активною навколишнім середовищем 

перетворення енергії відбувається без здійснення роботи, а це значить, що 

при перетвореннях енергій різних видів всередині системи виключаються 

перехідні процеси.  Активна навколишнє середовище не накладає 

обмежень на швидкість руху.   

Короткий аналіз роботи відкритих систем отримання і перетворення 

енергій різних видів, свідчить про можливі суттєві зміни в основних 

методах отримання і перетворення енергій найближчим часом, а в 

розумінні основних законів фізики стосовно до відкритих систем з 

активною навколишнім середовищем в резонансних умовах ми 

знаходимося тільки на початку  їх становлення.  Особливий інтерес 

представляє з'ясувати, яким чином можна використовувати відкриту 

енергетичну систему для отримання надлишкової енергії шляхом 

організації роботи теплового насоса.  

 Коли працює гвинт літака, вентилятор, компресор або турбіна, то за 

тильною стороною лопатей формується зривна сила протягом. В області 

зривної течії виникає розрідження, яке заповнюється повітрям зі 

швидкістю звуку. У процесі зіткнення з поверхнею літального апарату, що 

здійснює політ з дозвуковой швидкістю, молекули повітря при зіткненні 

передають частину своєї енергії і повітря охолоджується і рівноважний 

стан реалізується в динаміці при певній різниці температур. Так як 

відбувається відсмоктування енергії з навколишнього середовища, то 

виникають умови для роботи теплового насоса. Наприклад, працюючий 

гвинт літака являє собою типовий тепловий насос. Експериментально 

досить переконливе підтвердження цьому описано в роботах. У роботі 

працює високошвидкісний гвинт дозволяв отримувати коефіцієнт 

перетворення 3,6, а в роботі  гвинт (рис. 2) як вітрила дозволив отримати 

коефіцієнт перетворення 2,85. 

 
Рис.  2 - Повітряний гвинт замість вітрила 

У гвинтомоторних літаках з овальним крилом можливо реалізувати 

вихровий насос із застосуванням відкритої турбіни, як це показано на рис.  

3. Розміщувати вихрові насоси слід там, де овальне крило практично не 

працює.  При польоті літака відкриті турбіни 4 зі спеціальними лопатями і 

їх обертанням в певному напрямку працюють як тепловий насос.  Турбіни 

перетворюють теплову енергію навколишнього середовища в механічну 
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роботу і обертають електрогенератори.  В цьому випадку реалізується 

гібридний привід.  Для реактивних літаків з овальним крилом ситуація 

складніша, але також представляє інтерес.   

 
Рис.  3 - Овальний крило з вихровим тепловим насосом: 

1 - овальне крило;  2 - фюзеляж;  3 - турбогвинтові або турбореактивні двигуни;  

4 - вихрові теплові насоси на основі відкритої турбіни.   

 

На борту літального апарату слід застосовувати більш економічну 

енергосистему відкритого типу, як це було реалізовано на літаку-мішені 

Ла-17Р, у якого в носовій частині встановлено вітрогенератор для 

забезпечення бортового електроживлення.  Щоб зрозуміти необхідність 

застосування теплових насосів на борту літального апарату з овальним 

крилом, зробимо відповідні оцінки потужності використовуваних теплових 

насосів.  Нехай для обертання турбін застосовані мотор-генератори 

потужністю 4 кВт.  Такі мотор-генератори забезпечать подолання енергії 

активації турбіною з наступними параметрами лопатей: довжина лопаті 

0,22 м, ширина між лопатями на осі обертання 0,12 м, довжина хорди 

лопаті 0,1 м з радіусом заокруглення на вершині лопаті 9 см. Потужність  

для подолання енергії активації складе 3890 Вт.  Подолання такої енергії 

активації відбудеться при частоті обертання турбіни 940 хв
-1

.  На частоті 

обертання турбіни 4000 хв
-1

 з зазначеними лопатями вона почне виробляти 

потужність 117 кВт, працюючи як тепловий насос.  Дві такі турбіни 

вироблятимуть потужність, рівну потужності застосовуваних ДВС (типу 

двигунів Ванкеля) на легкому двомоторному літаку 270 к.с., і створять тягу 

359 кГс, а вироблювана потужність турбінами забезпечить повністю 

роботу гвинтів для малотоннажних літаків з овальним крилом.  Теплові 

насоси спільно з електричними і тепловими двигунами являють собою 

складну енергосистему.  На транспорті такі системи отримали назву 

гібридних.   

В процесі взаємодії літального апарату з повітрям навколишнього 

середовища можна максимально використовувати принцип повернення 

енергії з навколишнього середовища застосовуючи тепловий насос.  В 

цьому випадку бортові теплові двигуни можуть взагалі не 

використовуватися.  Досить мати на борту тільки акумулятори електричної 

енергії, які в імпульсному режимі повинні долати енергію активації.   
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МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ПРУЖЕНОГО 

СТАНУ ОБИЧАЙКИ КАНАТНОГО БАРАБАНА 

 

При накручуванні каната на барабан по кривій, яка є гвинтовою 

лінією виникає питання про прогин поверхні барабана, що залежить від 

розподілу навантаження. Як було прийнято в попередньому розділі, 

розподіл навантаження на поверхні барабана залежить від сил натягу 

каната T , від кроку h між сусідніми витками (крок гвинтової лінії)  і від 

кута   намотування.  

Для дослідження прогину стінки барабану можна використовувати 

параболічні сплайни, запропоновані Ю.М.Суботіним [1,2], і вдосконалені 

пізніше В.Т.Шевалдіним [3], оскільки ці сплайни мають наступні 

властивості : кожний сплайн є згладжуючим сплайном і зберігає локально 

властивості монотонності і опуклості вхідних даних (значення функції у 

вузлах сітки), для нього відома точна оцінка похибки наближення функцій 

з неперервною другою похідною. Обчислювальний експеримент показав, 

що ці сплайни можуть гарно наближувати прогин при переході від одного 

профілю до іншого (доданок  ). 

Вважаємо, що можна досліджувати лише розподіл навантаження на 

одному витку, тобто, будемо вважати, не зменшуючи загальності, що цей 

виток розміщений на інтервалі 0 2x a  . 

Розіб´ємо цей інтервал на підінтервали  наступними точками 

0 1

2
0 2 ; ,M k

a
x x x a x kh h

M
       , де M кількість витків канату, 

намотаного на барабані, h - крок намотки. Крім того, для математичного 

моделювання прогину в даній роботі вважаємо, що нам відома формула[4]  
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 (1) 

для функції прогину  w f x  в точках , 1,x a mh m M   (в 

середніх точах підінтервалів розбиття [0,2 ]a  . Задача полягає у 

наближеному представленні цієї функції прогину у вигляді відповідного 

параболіного сплайну. 

Для побудови будемо використовувати базисні параболічні сплайни 

Субботіна Ю.Н.. 

 
     ,k r k

k

S x f B x .   (2) 

Побудуємо параболічний сплайн згідно з [1] , вважаючи, що 1m  , 

тобто на барабані намотано один шар канату. Для побудови, у формулі  (2) 

вважаючи, що 1m  , тобто на барабані намотано один шар канату.  
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Рис.1. Параболічний сплайн прогину оболонки канатного барабана 

 

Висновок. Для розв’язання задачі наближення функції прогину була 

складена програма в системі комп’ютерної математики MathCad. Це 

дозволило отримати дуже точний і наглядний метод визначення 

напруженого стану канатного барабана, який виникає під дією 

намотуваного каната. 
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